Τελευταία ενηµέρωση: 11/4/2013

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ

ΝΟΜΟΣ 3386/2005
(ΦΕΚ Α΄ 212)

Για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Έχουν ενσωµατωθεί στο Ν.3386/2005 οι τροποποιήσεις – συµπληρώσεις που επήλθαν µεταγενέστερα
από τους Νόµους : Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57). Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42) , Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄
263) ,Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) , Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄- 112, Ν. 3801/2009 (Α-163), Ν.3875/2010
(ΦΕΚ Α΄ - 158), N.3879/2010(ΦΕΚ Α-163), Ν.3900/2010 (ΦΕΚ Α-213) , Ν.3907/2011(ΦΕΚ Α-7) ,
Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α-61), Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215), Ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α-41), Ν.4071/2012 (ΦΕΚ
Α- 85), Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α-89), Ν.4115/2013 (Α-24), Ν.4139/2013 (Α-74).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 (1)
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού:
α. Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή
που δεν έχει ιθαγένεια.
β. Υπήκοος τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική
ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
γ. Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της
Σύµβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η
οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α').
δ. Άδεια διαµονής είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις
ελληνικές αρχές και µε βάση την οποία επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας να
διαµένει νόµιµα στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1
παράγραφος 2 περίπτωση α' του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου
τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (EE L 157/15.6.2002).
ε. Οικογενειακή επανένωση είναι η είσοδος και η διαµονή στη Χώρα των µελών
της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα,
προκειµένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας του, ασχέτως εάν οι
οικογενειακοί δεσµοί δηµιουργήθηκαν πριν ή µετά από την είσοδο του στη Χώρα.
στ. Συντηρών είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα
και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, προκειµένου να επιτραπεί η
είσοδος και η διαµονή στα µέλη της οικογένειας του στην Ελλάδα, όπως αυτά
προσδιορίζονται στον παρόντα νόµο.
ζ. Επί µακρόν διαµένων είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας που αποκτά την ανωτέρω
ιδιότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του παρόντος.
η. Σπουδαστής είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε ένα από τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα νόµο, και στον οποίο
έχει επιτραπεί η είσοδος και διαµονή στο έδαφος της Χώρας, προκειµένου να έχει
ως κύρια δραστηριότητα του την παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών.
1

Το άρθρο 1 του Ν.3386/2005 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο τέταρτο παρ.1 του
Ν.3875/2010 (ΦΕΚ Α-158).
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θ. Ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που δεν
έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος είτε εισέρχεται στην
Ελληνική Επικράτεια χωρίς να συνοδεύεται από τον κατά το νόµο ή το έθιµο
υπεύθυνο για την επιµέλεια του ενήλικο και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η
ανωτέρω κατάσταση είτε βρέθηκε χωρίς συνοδεία µετά την είσοδο του στη Χώρα.
ι. Θύµα εµπορίας ανθρώπων (2) είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο
υπάρχουν βάσιµοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί θύµα οποιουδήποτε από τα εγκλήµατα
που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του
ΓΙ.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη γι' αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου
τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήµατα για τα οποία κινήθηκε η ποινική
δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη χώρα νόµιµα ή παράνοµα.
ια. Θύµα παράνοµης διακίνησης µεταναστών είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο, για
το οποίο υπάρχουν βάσιµοι λόγοι ώστε να θεωρηθεί θύµα οποιουδήποτε από τα
εγκλήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88, όταν
τελούνται από εγκληµατικές οργανώσεις κατά το άρθρο 187 παρ. 1 του ΓΙ.Κ., πριν
ασκηθεί η ποινική δίωξη γι' αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε
κάποιο από τα παραπάνω εγκλήµατα για τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη,
εφόσον αυτό έχει εισέλθει στη χώρα παράνοµα.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες κατηγορίες
προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του:
α. Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Στους διαπιστευµένους σε Πρεσβείες, Προξενεία ή διεθνείς οργανισµούς µε
έδρα την Ελλάδα υπαλλήλους, καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών που
προσλαµβάνονται στις ως άνω υπηρεσίες ως διοικητικό προσωπικό, στις συζύγους
και τα τέκνα αυτών.
γ. Στους πρόσφυγες και στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για την
αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, κατά την έννοια της Σύµβασης της
Γενεύης του 1951, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραµείνουν στην Ελλάδα µε βάση
προσωρινή προστασία ή ζήτησαν την άδεια να παραµείνουν για το λόγο αυτόν και
αναµένουν τη σχετική απόφαση.
ε. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραµείνουν στην Ελλάδα µε βάση
επικουρικές µορφές προστασίας, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις και την
εθνική νοµοθεσία, ή ζήτησαν την άδεια να παραµείνουν για το λόγο αυτόν και
αναµένουν τη σχετική απόφαση.
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Σύµφωνα µε την παρ 2.α. του άρθρου τέταρτο του Ν.3875/2010, ο χαρακτηρισµός «θύµα εµπορίας
ανθρώπων», όπως ορίζεται στην περίπτωση ι' της προηγούµενης παραγράφου, αποδίδεται µε Πράξη
του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο αµέσως µετά την κίνηση της ποινικής δίωξης για έγκληµα
που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Π.Κ., όσο και πριν ασκηθεί
ποινική δίωξη για κάποιο από αυτά τα αδικήµατα. Στην τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν
λόγω Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωµοδότηση, που συντάσσεται από δύο επιστήµονες µε ειδικότητα
ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα
Προστασίας και Αρωγής των άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, ή σε ΜΚΟ ή στο
∆ΟΜ ή σε ∆ιεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευµένους και αναγνωρισµένους από το Κράτος
φορείς προστασίας και αρωγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003. Η
Πράξη χαρακτηρισµού εκδίδεται και όταν το θύµα δεν συνεργάζεται µε τις διωκτικές Αρχές, σε όσες
περιπτώσεις ο ανωτέρω Εισαγγελέας κρίνει, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003 ή ότι το θύµα δεν συνεργάζεται εξαιτίας
απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειας του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα
της προέλευσης του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτό δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί,
αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο τα προαναφερόµενα πρόσωπα.
β. Η παραπάνω ρύθµιση ισχύει και για το χαρακτηρισµό προσώπου ως «θύµατος παράνοµης
διακίνησης µεταναστών, όπως ορίζεται στην περίπτωση ια' της προηγούµενης παραγράφου.».».
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2. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, από τις οποίες η µία είναι
ελληνική, ή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται Έλληνες ή
πολίτες των κρατών µελών αντίστοιχα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής
του νόµου αυτού.
3. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, στις οποίες δεν
συµπεριλαµβάνεται η ελληνική, είναι υποχρεωµένα να επιλέξουν ιθαγένεια, µε
δήλωση τους στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εφόσον
είναι εφοδιασµένοι µε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου
κράτους.
4. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται, µε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθµίσεων που
προβλέπονται:
α. Σε διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της αφ'
ενός, και τρίτων χωρών αφ' ετέρου.
β. Σε διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και
τρίτων χωρών, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, υπό
τον όρο της αµοιβαιότητας.
γ. Στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος
κυρώθηκε µε το ν. 1426/1984 (ΦΕΚ 32 Α΄).
Άρθρο 3
Σύσταση ∆ιυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής
Πολιτικής
1. Για τον συντονισµό της µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα συνιστάται
∆ιυπουργική Επιτροπή, αποτελούµενη από τους Υπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής
Άµυνας, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης, Πολιτισµού, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.(3)
2. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία θεµάτων µετανάστευσης (νόµιµης και
παράνοµης), µε βάση την εξελικτική πορεία του φαινοµένου, η έκδοση
κατευθυντήριων οδηγιών µε σκοπό το συντονισµό των κατά περίπτωση
εµπλεκόµενων φορέων, η παρακολούθηση του έργου τους και η εισήγηση µέτρων
θεσµικού και τεχνικού χαρακτήρα προς την κατεύθυνση αποτελεσµατικής
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων. «Έργο της Επιτροπής αποτελεί,
επίσης, η λήψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση των υπαλλήλων των αρµόδιων
υπηρεσιών σε µεθόδους πρόληψης της παράνοµης διακίνησης µεταναστών από
εγκληµατικές οργανώσεις και στην ανθρωπιστική αντιµετώπιση και τη διασφάλιση
των δικαιωµάτων των µεταναστών που υπήρξαν θύµατα παράνοµης διακίνησης
από εγκληµατικές οργανώσεις, για την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας σε κράτη
που είναι συχνά χώρες προέλευσης ή διαµετακόµισης µεταναστών και για την
ανάπτυξη προγραµµάτων ενηµέρωσης του κοινού για το φαινόµενο της παράνοµης
διακίνησης µεταναστών, καθώς και προγραµµάτων συνεργασίας αρµόδιων φορέων
σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο». (4) Η Επιτροπή συντονίζει την
εκπόνηση και την εφαρµογή των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων ∆ράσης του
άρθρου 66, για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.
3. Για τη διευκόλυνση του έργου της, η ∆ιυπουργική Επιτροπή επικουρείται από
Ειδική Επιτροπή, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά ανά τρίµηνο, και έχει
3

4

Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2, παρ.1 του ν.3536/2007

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3386/2005
προστέθηκε το ανωτέρω εδάφιο.
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ως έργο την προετοιµασία των θεµάτων που εξετάζονται, καθώς και την εισήγηση
των κατάλληλων µέτρων. Η ανωτέρω Ειδική Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και αποτελείται
από τεχνοκράτες, εµπειρογνώµονες και στελέχη των αναφερόµενων στην
παράγραφο 1 του παρόντος Υπουργείων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο
Πρόεδρος και η γραµµατειακή της υποστήριξη.(5)
4. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας,
Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, ∆ικαιοσύνης, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται
τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 1 και η
γραµµατειακή της υποστήριξη». (6)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 4
Σηµεία εισόδου-εξόδου
1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να
εξέρχεται από αυτό µόνον από τις ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις.
2. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των µεθοριακών δια βάσεων της προηγούµενης
παραγράφου µπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, µε
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας
του ελέγχου.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης,
είναι δυνατόν να καθορίζονται στα σύνορα της Χώρας προσωρινά σηµεία
διέλευσης προσώπων, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, υπό την προϋπόθεση
ότι θα πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση ελέγχου της
κυκλοφορίας των διερχόµενων προσώπων. Οι ώρες και ο συνολικός χρόνος
λειτουργίας αυτών των σηµείων καθορίζονται µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που
επιβάλλουν την ανάγκη λειτουργίας τους και σε καµία περίπτωση δεν θα
υπερβαίνει τους οκτώ µήνες, εκτός και αν εξαιρετικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος
επιβάλλουν τη λειτουργία τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 5
Άσκηση ελέγχου-εισόδου
1. Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχεται από αυτό
υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την άφιξη και την αναχώρηση του.
2. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται
από αυτό ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και ενεργείται
από τις κατά τόπους αρµόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνοµικές αρχές.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας,
∆ικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας καθορίζονται οι αερολιµένες, οι λιµένες και τα χερσαία σηµεία στα
σύνορα της Χώρας, µέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στο
ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόµενο του κάθε
µορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρµογής των δικαστικών
και διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση µε την είσοδο και την έξοδο προσώπων
5
6

Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2, παρ.2 του ν.3536/2007
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2, παρ.3 του ν.3536/2007
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από τη Χώρα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζεται απλούστερη
διαδικασία ελέγχου προσώπων που µετέχουν περιηγητικού πλου (κρουαζιέρας) ή
επιβαίνουν πλοίων αναψυχής ή αεροσκαφών ειδικά ναυλωµένων, καθώς και οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία εισόδου και εξόδου των υπό ναυτολόγηση ή
απόλυση ναυτικών.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας
Τάξης, καθορίζονται τα έγγραφα, µε τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν καθίσταται δυνατός
ο έγκαιρος εφοδιασµός τους από τις διπλωµατικές αρχές της Χώρας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 6
Θεώρηση εισόδου
1. Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να
έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς
συµβάσεις.
2. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες
διεθνείς συµβάσεις, το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές ρυθµίσεις, θεώρηση εισόδου
(VISA).
3. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται ο
τόπος κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που
αφορούν ιδίως στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας και τη δηµόσια υγεία και
διακρίνεται σε θεώρηση βραχεί ας διαµονής (θεώρηση "Σένγκεν") και σε θεώρηση
µακράς διαµονής (εθνική θεώρηση).
4. Η εθνική θεώρηση εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια διαµονής
νοµοθετικών ρυθµίσεων του παρόντος και η διάρκεια της συναρτάται, κατά
περίπτωση, µε εκείνη της προβλεπόµενης διαµονής.
5. Υπήκοοι τρίτων χωρών, που δεν έχουν υποχρέωση θεώρησης εισόδου,
επιτρέπεται να εισέρχονται και να παραµένουν στην Ελληνική Επικράτεια µέχρι
τρεις µήνες συνολικά ή τµηµατικά εντός διαστήµατος έξι µηνών από την
ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θεώρηση εισόδου επιτρέπεται να χορηγηθεί από τις
υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων κατά την άφιξη του υπηκόου τρίτης χώρας στο
σηµείο εισόδου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των θεωρήσεων εισόδου.
Άρθρο 7
∆ιέλευση υπηκόων τρίτων χωρών
1. Για την εφαρµογή του νόµου αυτού δεν συνιστά είσοδο στο ελληνικό έδαφος η
διαµονή υπηκόου τρίτης χώρας στη ζώνη διερχοµένων αερολιµένος ή λιµένος της
Χώρας µε σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του στην αλλοδαπή, µε το ίδιο ή άλλο
αεροσκάφος ή πλοίο.
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2. Για τη διαµονή στη ζώνη διερχοµένων απαιτείται θεώρηση εισόδου σε όσες
περιπτώσεις προβλέπεται από την κοινοτική νοµοθεσία.
3. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που παραµένει στη ζώνη διερχοµένων, υποχρεούται
να αναχωρήσει. Αν δεν αναχωρήσει, επιβιβάζεται σε αεροσκάφος ή πλοίο, µε
φροντίδα της αστυνοµικής αρχής. Οι αερολιµενικές ή λιµενικές αρχές είναι
υποχρεωµένες να συνδράµουν, εφόσον τους ζητηθεί.
4. Οι αρµόδιες αστυνοµικές, τελωνειακές, λιµενικές και υγειονοµικές αρχές
διατηρούν το δικαίωµα να ελέγχουν τα πρόσωπα που παραµένουν στη ζώνη
διερχοµένων, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
5. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορεί να υποχρεώσουν σε άµεση αναχώρηση
διερχόµενο υπήκοο τρίτης χώρας αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου,
όταν αυτή απαιτείται, και εισιτήριο για τη συνέχιση του ταξιδιού του, τόσο για τη
χώρα προορισµού όσο και τις ενδιάµεσες χώρες, από το έδαφος των οποίων κατ'
ανάγκη θα διέλθει.
Άρθρο 8
Άρνηση εισόδου
1.
Οι αποφάσεις απόρριψης αιτηµάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου, που
λαµβάνονται από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές, δεν χρήζουν ειδικής
αιτιολογίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες
κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών και υπό την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας:
α. Υπηκόους τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας Έλληνα.
β. Υπηκόους τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος, διαµονή, εγκατάσταση και
απασχόληση στην Ελλάδα ζητείται κατ' εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου.
δ. Αναγνωρισµένους πρόσφυγες και τα µέλη της οικογένειας τους.
ε. Υπηκόους τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες
σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µετακινούνται στην Ελλάδα για
την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής συµβατικής υποχρέωσης.
2.
Οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορούν να απαγορεύσουν, αιτιολογηµένα,
την είσοδο στην Ελλάδα υπηκόου τρίτης χώρας που έχει θεώρηση εισόδου,
εφόσον διαπιστώσουν ότι στο πρόσωπο αυτού συντρέχει µία, τουλάχιστον, από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
α. Περιλαµβάνεται στον κατάλογο των υπηκόων τρίτων χωρών, για τους οποίους
υπάρχει απαγόρευση εισόδου σύµφωνα µε το άρθρο 82 του νόµου αυτού.
β. Η είσοδος του µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια
ή τη δηµόσια υγεία.
γ. Το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που κατέχει δεν εξασφαλίζει την
επάνοδο του στη Χώρα προέλευσης ή ιθαγένειας του ή σε τρίτη χώρα.
δ. Έρχεται µε σκοπό να παραµείνει στην Ελλάδα για λόγο, ως προς τον οποίο
απαιτείται η έκδοση άδειας διαµονής και δεν έχει την απαιτούµενη ειδική θεώρηση
εισόδου.
ε. ∆εν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα για να δικαιολογήσει το σκοπό του ταξιδιού
του και τα αναγκαία για τη συντήρηση του οικονοµικά µέσα. Είναι, όµως, δυνατόν
ηµεδαπός, µε δήλωση υποδοχής που συντάσσεται σε ειδικό προς τούτο έντυπο και
κατατίθεται ως δικαιολογητικό στις αρµόδιες για το διαβατηριακό έλεγχο αρχές, να
αναφέρει το σκοπό του ταξιδιού του υπηκόου τρίτης χώρας και να εγγυηθεί, µε
την κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού που καλύπτει τις
δαπάνες επαναπροώθησής του ή απέλασης του και ποσού ίσου µε τριµηνιαίες
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αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη για την κάλυψη µέρους ή του συνόλου των
αναγκαίων για τη συντήρηση του εξόδων.
Σε περίπτωση συνδροµής µίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων επιδίδεται στον
υπήκοο τρίτης χώρας το προβλεπόµενο από τις διεθνείς συµβάσεις και
κανονισµούς σχετικό έντυπο άρνησης εισόδου.
Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί, µε απόφαση του, να επιτρέπει στις
ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις και στα προσωρινά σηµεία διέλευσης προσώπων
την είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας, παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου της
παραγράφου αυτής, εφόσον τούτο επιβάλλεται για σπουδαίους λόγους δηµόσιου
συµφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία
δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε άλλο τρόπο.
«στ. Εµπλέκεται µε οποιονδήποτε τρόπο σε παράνοµη διακίνηση µεταναστών από
οργανωµένη εγκληµατική οµάδα, οπότε ανακαλείται η θεώρηση εισόδου που έχει
χορηγηθεί, ενώ ενηµερώνεται και ο κατάλογος ανεπιθύµητων αλλοδαπών του
άρθρου 82 παρ. 1». (7)
3. Υπήκοος τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει στην Ελλάδα από τη ζώνη
διερχοµένων και δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα προορισµού, δεν γίνεται
δεκτός για επανείσοδο, εάν δεν πληροί εκ νέου τις προϋποθέσεις του παρόντος,
εφόσον κατά την επιστροφή του µεσολάβησε είσοδος του σε τρίτη, ενδιάµεση,
χώρα.
4. ∆εν απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα προσώπου που αποδεικνύεται ότι έχει
την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και αν ακόµη στερείται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
5. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου εφόσον, κατά την είσοδο στην Ελλάδα υπηκόου
τρίτης χώρας που είναι κάτοχος άδειας διαµονής, διαπιστώσουν τη συνδροµή
λόγων που δικαιολογούν την ανάκληση της, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν
αµέσως στην αρµόδια Υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης, προκειµένου να
κινηθεί η σχετική διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ
Άρθρο 9
Τύποι αδειών διαµονής
1. Υπήκοος τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οφείλει να
ζητήσει άδεια διαµονής για τον ίδιο λόγο, εάν πληροί τις προβλεπόµενες από το
νόµο αυτόν προϋποθέσεις.
2. Καθιερώνονται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών δια µονής, καθώς και οι τύποι
αδειών που περιλαµβάνονται σε αυτές. Οι τύποι αδειών διαµονής παρέχουν στον
κάτοχο το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας κατά τις ειδικότερες
ρυθµίσεις του νόµου αυτού:
Α) Άδεια διαµονής για εργασία:
Α1. Εξηρτηµένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου
Α2. Εποχιακή εργασία (8)
Α3. Στελέχη εταιριών
Α4. Προσωρινή µετακίνηση για παροχή υπηρεσίας
Α5. Αθλητές Προπονητές
7
8

Στην παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3386/2005 προστέθηκε εδάφιο στ΄ως ανωτέρω µε το άρθρο
τέταρτο παρ.3 του Ν.3875/2010..
Η περίπτωση Α2 της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005,καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του
Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215).
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Α6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων
Α7. Πνευµατικοί δηµιουργοί
Α8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών
Β) Άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα:
Β1. Ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα
Β2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας
Γ) Άδεια διαµονής για ειδικούς λόγους:
Γ1. Σπουδές
Γ2. Επαγγελµατική κατάρτιση
Γ3. Υπότροφοι Ειδικά προγράµµατα
Γ4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές
Γ5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
Γ6. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα
Γ7. Ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων
Γ8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωµατικών αποστολών
Γ9. Ανταποκριτές ξένου τύπου
Γ10. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών
Γ11. Αθωνιάδα Σχολή
Γ12. Σπουδή, γνωριµία και άσκηση του µοναχικού βίου
Γ13. Αρχηγοί οργανωµένων οµάδων τουρισµού
Γ14. Ερευνητές
∆) Άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους:
∆1. Ανθρωπιστικοί
∆2. ∆ηµόσιο Συµφέρον
∆3. «Θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών». (9)
Ε) Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση:
Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
Ε2. Αυτοτελής άδεια διαµονής µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Ε3. Μέλη
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.
ΣΤ) Άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας.
Ζ) Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος.
3. Οι παραπάνω άδειες εκδίδονται µε τη µορφή αδειών διαµονής ενιαίου τύπου
κατ' εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ 1030/2002, µε εξαίρεση τις άδειες τύπου Ε3, οι
οποίες εκδίδονται µε τη µορφή ∆ελτίου ∆ιαµονής και ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται η µορφή και το περιεχόµενο των
ανωτέρω ∆ελτίων.
4. Σε κάθε άδεια διαµονής αναγράφεται εάν επιτρέπεται στον κάτοχο η πρόσβαση
στην αγορά εργασίας, µε επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του νόµου αυτού.
Άρθρο 10
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής
Το δικαίωµα διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται νόµιµα στην
Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του νόµου αυτού, τελεί υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που
αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις.
β) Να µη συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια.
Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας
αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαµονής
του υπηκόου τρίτης χώρας, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος και για τη χορήγηση άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας, κατά την
9

Η περίπτωση ∆3 του άρθρου 9 του Ν.3386/2005 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
τέταρτο παρ.4 του Ν.3875/2010.
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πρόβλεψη της παρ.2 του άρθρου 91. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Περιφερειών υποχρεούνται στο τέλος κάθε µήνα να
αποστέλλουν στις κατά τόπους αστυνοµικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ασφάλειας
της Ελληνικής Αστυνοµίας καταστάσεις µε τα ακριβή στοιχεία των υπηκόων τρίτων
χωρών, των οποίων ανανεώθηκαν οι άδειες διαµονής. «Εφόσον συντρέχουν λόγοι
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η έκδοση
τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να αρνηθεί τη
χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής. Η συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας που ανακύπτουν µετά τη χορήγηση της άδειας διαµονής συνιστούν
λόγο ανάκλησής της. Εάν στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας συντρέχουν
λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, για τους οποίους δεν υφίσταται τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση ή εγγραφή του στον κατάλογο ανεπιθύµητων που
προβλέπεται στο άρθρο 49 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), τότε οι λόγοι αυτοί θα
πρέπει να µνηµονεύονται ειδικώς και αιτιολογηµένως στη σχετική απόφαση».(10)
γ) Να µην αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι µόνες ασθένειες που
µπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι
εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες
λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη
µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Η διαπίστωση, µετά την έκδοση
της αρχικής άδειας διαµονής, ότι ο ενδιαφερόµενος πάσχει από ασθένεια, από την
οποία προσεβλήθη µετά την είσοδο του στη Χώρα, δεν αποτελεί λόγο για τη µη
ανανέωση της άδειας διαµονής του ή την αποµάκρυνση του από το έδαφος της
Χώρας.
δ) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που
καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.
ε) Να διαθέτουν πόρους για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής τους στη Χώρα
προέλευσης. Σε περίπτωση που για την επιστροφή τους προκαλείται δηµόσια
δαπάνη, υποχρεούνται να την καλύψουν.
Άρθρο 11
Υποβολή αίτησης για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής
1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαµονής στην
Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του νόµου αυτού, οφείλει, µετά την είσοδο του
στη Χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, εκτός αν από τις διατάξεις
του παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της. «Για
την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο µηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαµονής, να υποβάλει
σχετική αίτηση. Εκπρόθεσµες αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαµονής, µπορούν να
κατατεθούν µέχρι και ένα µήνα από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή δεν
εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 73 και ο υπήκοος τρίτης χώρας υπόκειται στην
καταβολή προστίµου υπέρ του ∆ηµοσίου ίσου µε το ένα τρίτο του παραβόλου της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005. Μετά την πάροδο µηνός από
τη λήξη της άδειας διαµονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχετικής αίτησης».(11)
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας
που λειτουργεί στο νοµό του τόπου κατοικίας ή διαµονής του.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαµονής κατατίθενται στο
δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του αιτούντος.
Οι δήµοι και οι κοινότητες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και
διαβιβάζουν το σχετικό φάκελο στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της
Περιφέρειας, το αργότερο εντός δεκαπέντε ηµερών, αφότου υποβληθούν. Για τις
άδειες διαµονής που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η σχετική αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια
∆ιεύθυνση του Υπουργείου.
10
11

Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.3536/2007

Προστέθηκαν µε το άρθρο 4, παρ.1 του ν.3536/2007
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2. Μαζί µε την αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής, ο αιτών πρέπει
να καταθέτει παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 92 του νόµου αυτού, και
να επισυνάπτει τα απαιτούµενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των
αιτήσεων, η διαδικασία επίδοσης των αδειών διαµονής στους δικαιούχους, καθώς
και ο τύπος της βεβαίωσης της επόµενης παραγράφου.
3. «Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων
χωρών για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής, εφόσον τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης, η διάρκεια της
οποίας είναι ετήσια. Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων µπορεί να µειωθεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από
εκτίµηση των δυνατοτήτων των αρµοδίων υπηρεσιών.
Εφόσον η αίτηση εκκρεµεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης, η
υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση
κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια, ενηµερώνοντας ταυτοχρόνως
αιτιολογηµένα τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης.
Η ίδια βεβαίωση χορηγείται, εάν πρόκειται:
α) για αίτηµα αρχικής χορήγησης άδειας διαµονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος ή
πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα, όπου τα
δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
β) για αίτηµα ανανέωσης, στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, εφόσον
προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση
για την έκδοση νέου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 84, και
γ) για ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία και µεταξύ των
δικαιολογητικών κατατίθεται βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα ανέργων αντί της
σύµβασης εργασίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν το
ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
(12)

4. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης
της άδειας διαµονής και έχει λάβει τη βεβαίωση της προηγούµενης παραγράφου,
διαµένει νοµίµως στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική
απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.». (13)
Άρθρο 12
∆ιαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής
1. Η Περιφέρεια, αφού λάβει υπόψη της λόγους που αφορούν στη δηµόσια τάξη
και ασφάλεια της Χώρας, µπορεί να καλέσει, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, τον υπήκοο τρίτης χώρας για συνέντευξη
σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης. Εάν δεν
εµφανισθεί προς συνέντευξη, η αίτηση απορρίπτεται. Η σχετική απόφαση εκδίδεται
12

13

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215):4. Οι βεβαιώσεις
κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, οι οποίες έχουν χορηγηθεί έως τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού. Εφόσον η σχετική αίτηση εκκρεµεί κατά τη λήξη
ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση
υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 11
του ν. 3386/2005, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, ενηµερώνοντας
ταυτοχρόνως αιτιολογηµένα τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 τίθενται ως άνω όπως
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215).
PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

10

από την Περιφέρεια µέσα σε δύο µήνες από την περιέλευση σε αυτήν του συνόλου
των απαιτούµενων δικαιολογητικών. «Εκπρόθεσµες αιτήσεις, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 11, απορρίπτονται, εκτός εάν συντρέχουν,
αποδεδειγµένως, λόγοι ανωτέρας βίας».(14)
2. Η κλήση του υπηκόου τρίτης χώρας για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής
Μετανάστευσης γίνεται µε απόδειξη. Μη εµφάνιση του δικαιολογείται µόνο για
λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο υπήκοος τρίτης χώρας καλείται εκ
νέου για συνέντευξη κατά την ανωτέρω διαδικασία και, εφόσον δεν εµφανισθεί, η
αίτηση απορρίπτεται.
3. Η Επιτροπή Μετανάστευσης παρέχει τη γνώµη της για κάθε περίπτωση που της
ζητηθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
4. Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας.
5. Η ισχύς της αρχικής άδειας διαµονής, µε την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων
του νόµου αυτού, είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωση της διετής, έως την
πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας
ή για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.
6. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών
διαµονής για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 16 έως και 23, 28, 30, 32,
33, 34, 36 έως και 43 και 45 του νόµου αυτού.15
Άρθρο 13
Γνωµοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης
1. Σε κάθε νοµό της Περιφέρειας συνιστάται πενταµελής Επιτροπή
Μετανάστευσης, η οποία αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους της αρµόδιας
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, από τους οποίους ο
ένας είναι ο προϊστάµενος της, ο οποίος και προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο
της αστυνοµικής αρχής. Για την Περιφέρεια Αττικής, συνιστάται µία Επιτροπή για
κάθε αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας, συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη της, ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του, καθώς και ο
εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, µαζί µε τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και
ο γραµµατέας είναι υπάλληλοι της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης.
«Με αποφάσεις των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας, αντίστοιχα, µπορεί να συνιστώνται, σε κάθε υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής και στον νοµό Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας,
µέχρι
δύο
επιπλέον,
Επιτροπές
Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση του
έργου τους». (16)
«Η συγκρότηση των Επιτροπών, σε κάθε Νοµό Περιφέρειας, µπορεί να γίνεται και
µε υπαλλήλους της, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ίδιου Νοµού,
εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της αντίστοιχης Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης».(17)

14
15
16
17

Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4, παρ.2 του ν.3536/2007
Με το άρθρο 4, παρ.3 του ν.3536/2007 καταργήθηκε η παρ.5 και οι παράγραφοι 6 και 7
αναριθµήθηκαν σε 5 και 6 αντίστοιχα
Συµπληρώθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 34 του ν.3448/2006 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4,
παρ.4 του ν.3536/2007
Συµπληρώθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 34 του ν.3448/2006
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2. Έργο της Επιτροπής Μετανάστευσης είναι η διατύπωση γνώµης για τη
χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η
Επιτροπή, για να διαµορφώσει τη γνώµη της, λαµβάνει υπόψη τα προβλεπόµενα
από τις επί µέρους διατάξεις του νόµου αυτού στοιχεία και την εν γένει
προσωπικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 14
∆ιαδικασία µετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασία
1. Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για απασχόληση µε
σχέση εξηρτηµένης εργασίας σε συγκεκριµένο εργοδότη και για ορισµένο είδος
απασχόλησης, εφόσον του έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
2. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή τον ∆ιευθυντή της αρµόδιας
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ως πρόεδρο.
β. Τον προϊστάµενο του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
γ. Εκπρόσωπο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).
δ. Εκπρόσωπο του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.).
ε. Εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου της έδρας της Περιφέρειας.
στ. Εκπρόσωπο των τοπικών Επιµελητηρίων.
ζ. Εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών
(ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) ή της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), ως τακτικά µέλη µαζί µε τους υποδεικνυόµενους,
αντίστοιχους, αναπληρωτές τους.
«η. Εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας.
θ. Εκπρόσωπο της Ένωσης Πλοιοκτητών «Γρι –Γρι» Αιγαίου και Ιονίου
Πελάγους».(18)
3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
το ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους, η θητεία της είναι διετής και αρχίζει την 1 η
Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθούν τα µέλη από
τους οικείους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, µέσα σε τριάντα ηµέρες
αφότου υποβληθεί σχετικό αίτηµα, ο ορισµός γίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας. Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση, κατά το τελευταίο τρίµηνο
κάθε έτους, έκθεσης στην οποία καταχωρίζονται οι υπάρχουσες ανάγκες σε
εργατικό δυναµικό στην Περιφέρεια και οι κενές θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα,
νοµό και διάρκεια απασχόλησης, που µπορεί να καλυφθούν από υπήκοο τρίτης
χώρας. «Κατά την κατάρτιση της έκθεσης λαµβάνονται υπόψη, υποχρεωτικά, τα
κριτήρια που καθορίζονται µε την κ.υ.α. της παραγράφου 5 και το συµφέρον της
εθνικής οικονοµίας».(19) Η ανωτέρω έκθεση διαβιβάζεται στο Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο επισπεύδει την έκδοση της
κοινής υπουργικής απόφασης της επόµενης παραγράφου. Η ίδια έκθεση
κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης. «Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου ορίζονται εισηγητές και
γραµµατέας της Επιτροπής, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας».(20)
4. Με βάση την έκθεση της ανωτέρω παραγράφου καθορίζεται, µε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και
18
19
20

Προστέθηκαν µε το άρθρο 5, παρ.1 του ν.3536/2007
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο το άρθρο 5, παρ.3 του ν.3536/2007
Προστέθηκε µε το άρθρο 5, παρ.2 του ν.3536/2007
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Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο ανώτατος αριθµός αδειών διαµονής
για εργασία, που χορηγούνται κάθε έτος σε υπηκόους τρίτων χωρών, ανά νοµό,
ιθαγένεια, είδος και διάρκεια απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στις οικείες Περιφέρειες, στον
Ο.Α.Ε.∆., στα συναρµόδια Υπουργεία, καθώς και στις οικείες ελληνικές προξενικές
αρχές.
5. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ∆ηµόσιας Τάξης,
καθορίζονται τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη, η διαδικασία κατάρτισης της
έκθεσης της παραγράφου 3 καθώς και οι ειδικότεροι όροι για τη µετάκληση για
εξαρτηµένη εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα».(21)
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Εξωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µπορεί να συνιστώνται,
σε έδρες πρεσβειών και έµµισθων ελληνικών προξενικών αρχών, στο πλαίσιο
διµερών συµφωνιών και µε την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας,
Γραφεία Εύρεσης Εργασίας, να καθορίζονται οι αρµοδιότητες τους, να
προβλέπονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού, να προσδιορίζονται οι κατηγορίες,
οι κλάδοι και τα προσόντα του εν λόγω προσωπικού, ο τρόπος πλήρωσης των
ανωτέρω οργανικών θέσεων και να ρυθµίζεται κάθε συναφές θέµα. (22)
7. Όπου στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου αναφέρεται η οικεία ελληνική
προξενική αρχή, µετά τη σύσταση των Γραφείων Εύρεσης Εργασίας εξωτερικού
της προηγούµενης παραγράφου, νοούνται, εφεξής, τα ανωτέρω Γραφεία.(23)
Άρθρο 15
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για εξηρτηµένη εργασία
1. Στον υπήκοο τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή
εξηρτηµένης εργασίας στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαµονής για εξηρτηµένη
εργασία, εφόσον έχει συνάψει σύµβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η
αµοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου
εργάτη και προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που καθορίζονται µε την
απόφαση του άρθρου 11 παρ. 2 του νόµου αυτού.
2. Για την ανανέωση άδειας διαµονής για εξηρτηµένη εργασία, ο υπήκοος τρίτης
χώρας οφείλει, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών πριν από τη λήξη της άδειας
διαµονής, να καταθέσει στο δήµο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή
διαµονής του αίτηση και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει:
α. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.
β. Η συνδροµή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο. «Ειδικά για την περίπτωση απασχόλησης ατόµων σε γεωργικές
εργασίες, οικοδόµων, αποκλειστικών νοσοκόµων και προσωπικού εργαζοµένου
κατ’ οίκον, µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας σε περισσότερους του ενός µη
σταθερούς εργοδότες, δεν απαιτείται προσκόµιση σύµβασης εργασίας».(24)
Οµοίως, δεν απαιτείται η προσκόµιση επίκαιρης σύµβασης εργασίας σε περιπτώσεις
εποχιακά εργαζοµένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις
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Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ.4 του ν.3536/2007
Με το άρθρο 5, παρ.5 του ν.3536/2007 καταργήθηκαν οι παράγραφοι 6 και 7 και οι παράγραφοι 8
και 9 αναριθµήθηκαν σε 6 και 7 αντιστοίχως.
Με το άρθρο 5, παρ.5 του ν.3536/2007 καταργήθηκαν οι παράγραφοι 6 και 7 και οι παράγραφοι 8
και 9 αναριθµήθηκαν σε 6 και 7 αντιστοίχως.
Προστέθηκε µε το άρθρο 6, παρ.1 του ν.3536/2007
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επισιτισµού, εφόσον κατά το διάστηµα της ανανέωσης λαµβάνουν επίδοµα
ανεργίας.(25)
γ. Η πραγµατοποίηση ελάχιστου αριθµού ηµεροµισθίων στον οικείο ασφαλιστικό
φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 90 παρ. 1 του νόµου
αυτού.
«Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγµατοποιήσει µικρότερο αριθµό
ηµεροµισθίων, µπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθµού ηµερών ασφάλισης µέχρι
ποσοστού 20% του απαιτούµενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθµού. Σε
περίπτωση ανανέωσης διετούς άδειας διαµονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να
συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας». (26)
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
3.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει σύµβαση εργασίας µε
άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής του, µε την
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται µεταβολή της ειδικότητας, για την οποία του
χορηγήθηκε η ειδική θεώρηση εισόδου, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα. Σε
περίπτωση αλλαγής εργοδότη, κατά τα ανωτέρω, ο εργαζόµενος οφείλει να
ενηµερώσει την αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Περιφέρειας, σε χρονικό διάστηµα τριάντα ηµερών από τη σύναψη της νέας
σύµβασης. Η Περιφέρεια ενηµερώνει για την ανωτέρω µεταβολή την Επιτροπή του
άρθρου 14 παρ. 2 του νόµου αυτού.
4. «Ο κάτοχος άδειας διαµονής για εργασία µπορεί να εργασθεί σε άλλο νοµό της
ίδιας ή διαφορετικής Περιφέρειας µετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση
της αρχικής άδειας διαµονής».(27)
5.
Μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση άδειας διαµονής για
εξηρτηµένη εργασία, επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας διαµονής για την παροχή
υπηρεσιών ή έργου, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εκ πληρώσει τις
φορολογικές υποχρεώσεις και έχει πραγµατοποιήσει ελάχιστο αριθµό ηµεροµισθίων
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, που καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 90
παρ. 1 του νόµου αυτού. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούµενη άδεια διαµονής για
παροχή υπηρεσιών ή έργου έχει διετή διάρκεια και είναι δυνατόν να ανανεώνεται
ανά διετία. Περαιτέρω µεταβολή της ανωτέρω άδειας για παροχή υπηρεσιών ή
έργου σε αντίστοιχη εξηρτηµένης εργασίας δεν είναι δυνατή κατά το χρόνο ισχύος
της, παρά µόνο κατά την ανανέωση της. «∆εν επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας
διαµονής για εξηρτηµένη εργασία σε άδεια διαµονής για άσκηση ανεξάρτητης
οικονοµικής δραστηριότητας, πριν από την παρέλευση τριετίας από την έναρξη
ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής».(28)
Άρθρο 16
Εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών (29)
1. Εποχιακή εργασία πολίτη τρίτης χώρας είναι η απασχόλησή του στην Ελλάδα
για χρονικό διάστηµα έως έξι συνολικά µήνες, ανά περίοδο δώδεκα µηνών, σε
τοµέα δραστηριότητας που συναρτάται µε πρόσκαιρη και εποχιακού χαρακτήρα,
απασχόληση. Ο εποχιακά απασχολούµενος συµβάλλεται µε συγκεκριµένο
εργοδότη µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. Στη σύµβαση πρέπει να
αναφέρεται, ρητά, το είδος απασχόλησης.
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Προστέθηκε µε το άρθρο 37 του ν.3731/2008
Προστέθηκαν µε το άρθρο 6, παρ.2 του ν.3536/2007
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6, παρ.3 του ν.3536/2007

Προστέθηκε µε το άρθρο 6, παρ.4 του ν.3536/2007
Το άρθρο 16 του ν. 3386/2005 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5
του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215)).
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2. Ο εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας για
εποχιακή εργασία, υπό την προυπόθεση ότι η αντίστοιχη θέση εργασίας έχει ήδη
προβλεφθεί στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του παρόντος
νόµου, οφείλει να λάβει αντίστοιχη έγκριση του
Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Προς τούτο ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, της έδρας του νοµού όπου
πρόκειται να παρασχεθεί η εποχιακή απασχόληση, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν
από τον σκοπούµενο χρόνο έναρξης της απασχόλησης.
Μαζί µε την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:
α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη
τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του
∆ηµοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και θα αναλάβει τις
προβλεπόµενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της
παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόµου,
γ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον ίδιο, για κάθε
εργαζόµενο, και θεωρηµένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.
Στη σύµβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αµοιβή
του εργαζόµενου, η οποία δεν µπορεί να είναι, σε καµία περίπτωση, µικρότερη
από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόµενου, και
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόµενο κατάλληλο
κατάλυµα.
3. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην
αγροτική οικονοµία ή σε εκµετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3232/2004 (Α' 48), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 α του άρθρου 52 του ν.
3518/2006 (Α' 272), οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον
εργοδότη στον Ο.Γ.Α. του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για το σύνολο της περιόδου
απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από τη σύµβαση εργασίας.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος του µετακαλουµένου πολίτη
τρίτης χώρας ή δεν του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει
στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, οι
ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη,
µετά από αίτησή του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο
υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης του µετακληθέντος
επιστρέφονται στον εργοδότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο µετακληθείς υπαχθεί
σε διαδικασία αναγκαστικής αποµάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση
καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους του µετακληθέντος, ο εργοδότης
αναλαµβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο
διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης µόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο
µετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας µετά την είσοδό τους
στη Χώρα και την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1
του άρθρου 52 του ν. 3518/2006.
4. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας σε τοµέα
απασχόλησης που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφαρµόζεται η ισχύουσα
ασφαλιστική νοµοθεσία.
5. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2, Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη στην
αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι εγκριτικές πράξεις των ∆ιευθύνσεων
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων κοινοποιούνται
υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρµόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., εφόσον αφορά
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απασχόληση στην αγροτική οικονοµία ή στα κατά τόπον αρµόδια
υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε
άλλη περίπτωση.
6. Η αρµόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτική πράξη της οικείας
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και µε την επιφύλαξη των γενικών και
ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για
εποχιακή εργασία.
Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της
απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους έξι µήνες και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας
αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας και στον συγκεκριµένο
εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Στους
εισερχόµενους µε θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία, κατά το χρόνο ισχύος
αυτής, δεν µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής οποιασδήποτε κατηγορίας.
7. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, µπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του
Γενικού Γραµµατέα της κατά τόπον αρµόδιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
δειγµατοληπτικά υγειονοµικός έλεγχος για λόγους δηµόσιας υγείας, ο οποίος
περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα
των εργαζοµένων.
8. Ο εποχιακός εργαζόµενος πολίτης τρίτης χώρας, µετά την ολοκλήρωση της
περιόδου απασχόλησης και υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων σε διεθνείς
συµφωνίες, οφείλει άµεσα να αναχωρήσει από την Ελληνική Επικράτεια. Αν δεν
συµµορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν
από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και για περίοδο έως
πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωµένος να
αναχωρήσει από τη χώρα.»
16 Α
Μετάκληση αλιεργατών (30)
1. Ο εργοδότης που επιθυµεί να απασχολήσει πολίτες τρίτης χώρας, ως
αλιεργάτες, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου και προκειµένου
να χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, οφείλει να λάβει προηγούµενη
έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εφόσον
προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του παρόντος
νόµου ύστερα από αίτησή του που κατατίθεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εδρεύει στο νοµό, όπου
είναι εγκαταστηµένη η επιχείρησή του, ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του,
τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου.
Μαζί µε την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει:
α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη
τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του
∆ηµοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) πίνακα µε τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών, στα οποία
περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια, το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα
πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός διαβατηρίου,
γ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και θα αναλάβει τις
προβλεπόµενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόµου,
δ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον ίδιο, για κάθε
εργαζόµενο, στην οποία αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστηµα
απασχόλησης και η αµοιβή του εργαζοµένου, και
30

Το άρθρο 16Α του ν. 3386/2005 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6
του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215)).
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ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο. Γ. Α. των ασφαλιστικών
εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, και για διάστηµα
έξι µηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας, όπως αυτή προκύπτει από τη
σύµβαση εργασίας. Αν δεν εγκριθεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας ή δεν
χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο
βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν
προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, µετά από αίτησή του. Οι
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα
απασχόλησης του µετακληθέντος επιστρέφονται επίσης στον εργοδότη που τις
κατέβαλε, εφόσον ο µετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστικής
αποµάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης
εκ µέρους του µετακληθέντος εργαζοµένου, ο εργοδότης αναλαµβάνει τις
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της
σκοπούµενης απασχόλησης µόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο µετακληθείς έχει
αποχωρήσει από τη χώρα.
Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας µετά την είσοδό τους
στη χώρα και την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι
διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α' 48), όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α'
272).
2. Η αρµόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτική πράξη της οικείας
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και µε την επιφύλαξη των γενικών και
ειδικών διατάξεων για τη θεώρηση, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για
εργασία αλιεργατών.
3. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της
απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους δέκα µήνες και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας και στον
συγκεκριµένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε. Στους
εισερχόµενους µε θεώρηση εισόδου αλιεργατών, κατά το χρόνο ισχύος της, δεν
µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής οποιασδήποτε κατηγορίας.
4. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, µπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του
Γενικού Γραµµατέα της κατά τόπο αρµόδιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
δειγµατοληπτικά υγειονοµικός έλεγχος για λόγους δηµόσιας υγείας, ο οποίος
περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται δαπάνες
των εργαζοµένων.
5. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει άµεσα να αναχωρήσει από την
Ελληνική Επικράτεια µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και αν
λυθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας.
Εάν δεν συµµορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη Χώρα
για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και για
περίοδο έως πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωµένος
να αναχωρήσει από τη Χώρα.
6. Για όσους υπόκεινται στις ρυθµίσεις της διµερούς συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει
κυρωθεί µε το ν. 1453/1984 (Α' 88), αν λυθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση
εργασίας, κατά το διάστηµα ισχύος της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται η σύναψη
νέας σύµβασης εργασίας µε άλλον εργοδότη για το υπόλοιπο διάστηµα έως τη
λήξη της θεώρησης εισόδου. Εάν δεν συναφθεί νέα σύµβαση εργασίας, η
θεώρηση εισόδου εξακολουθεί να ισχύει για διάστηµα τριών µηνών και πάντως,
εφόσον το εναποµείναν χρονικό διάστηµα είναι µικρότερο των τριών µηνών, έως
τη λήξη της. Εάν η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα ανωτέρω και συναφθεί νέα
σύµβαση εργασίας µε άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να
καταβάλει στον Ο. Γ. Α. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο, κατά
την οποία θα απασχολήσει τον αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες
ασφαλιστικές εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστηµα επιστρέφονται στον
αρχικό εργοδότη.
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Άρθρο 17
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε µέλη διοικητικού
συµβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών
1.
Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουµένως λάβουν ειδική
θεώρηση εισόδου:
α. «Υπήκοοι τρίτων χωρών, µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, νόµιµοι
εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές και
υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιριών
που ασκούν νόµιµα εµπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα».(31)
β. «Το αλλοδαπό υπαλληλικό προσωπικό, και οι νόµιµοι εκπρόσωποι που
απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του άρθρου 25 του
ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν.2234/1994
(ΦΕΚ 142 Α΄), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄)».(32)
γ. Υπήκοοι τρίτων χωρών τεχνικοί, που απασχολούνται σε βιοµηχανίες ή
µεταλλεία υπό τους όρους που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (ΦΕΚ 130 Α').
δ. Το αλλοδαπό προσωπικό, που απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρίες, οι οποίες
εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα κατ' εφαρµογή του άρθρου 26 του παρόντος.
ε. «Αλλοδαπό εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε
αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν υποκαταστήµατα ή θυγατρικές εταιρίες στην
Ελλάδα και ασκούν νόµιµα εµπορική δραστηριότητα, καθώς και σε εταιρίες που
συνδέονται µε αντίστοιχες στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 42ε του
ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), θα µπορεί να µετακινείται για απασχόληση στα
υποκαταστήµατα ή τις θυγατρικές της οικείας εταιρίας ή στις συνδεδεµένες εταιρίες
στην Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Η επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα να απασχολεί τουλάχιστον
εκατό (100) ηµεδαπούς εργαζόµενους.
ββ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που πρόκειται να µετακινηθούν για απασχόληση στις
ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιστηµονικές γνώσεις στον τοµέα
τους, των οποίων στερούνται ηµεδαποί ή κοινοτικοί εργαζόµενοι ή νοµίµως
διαµένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών.
Ο αριθµός των απασχολούµενων δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό ανώτερο του 5%
των ηµεδαπών εργαζοµένων. Η άδεια διαµονής χορηγείται αρχικά για χρονικό
διάστηµα ενός έτους µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόµη έτη».(33)
2. « Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται
άδεια διαµονής για χρονικό διάστηµα µέχρι ενός (1) έτους, εφόσον:
α. Έχουν συνάψει σύµβαση εργασίας µε την εταιρία, από την οποία προκύπτει ότι
η αµοιβή τους είναι ίση, τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου
εργάτη ή, εφόσον πρόκειται για µέλη διοικητικών συµβουλίων ή διαχειριστές ή
νόµιµους εκπροσώπους, προσκοµίσουν αντίγραφο του ΦΕΚ δηµοσίευσης του
διορισµού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση µη δηµοσίευσης, αντίγραφο του
καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου οργάνου της
εταιρείας για την ιδιότητά τους ως µελών διοικητικού συµβουλίου ή διαχειριστών ή
νόµιµων εκπροσώπων και βεβαίωση της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το
ύψος των αποδοχών τους.
β. Είναι ασφαλισµένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου 8
του ν. 2166/1993 δεν θίγεται.
Η άδεια διαµονής, µε την επιφύλαξη ειδικών σχετικών ρυθµίσεων, ανανεώνεται
ανά διετία, εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκοµίσουν δικαιολογητικά, από
τα οποία να προκύπτει:
i. Η συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

31
32
33

Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8, παρ.1 του ν.3536/2007
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8, παρ.2 του ν.3536/2007
Προστέθηκε µε το άρθρο 8, παρ.3 του ν.3536/2007
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ii. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Για τη διακρίβωση της
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκοµίζεται αντίγραφο
εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από
την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδήµατα αντίστοιχα µε τις δηλωθείσες
αποδοχές τους.».(34)
3. «Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος µέλη της οικογένειάς τους,
στα οποία χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια
διαµονής του συντηρούντος, εφόσον ο συντηρών αποδεικνύει ότι διαθέτει
προσωπικό εισόδηµα σταθερό και επαρκές που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από
οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ ετησίως προσαυξηµένο κατά 15% για
κάθε µέλος της οικογένειάς του.». (35)
4. Η σχετική αίτηση για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαµονής, καθώς
και για την οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών της παρ. 1 του
νόµου αυτού, υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και η σχετική
άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης. Η εξέταση λόγων που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια δεν
αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών.
Εάν από την έρευνα των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών προκύψουν σχετικοί
λόγοι, ανεξαρτήτως του χρονικού σηµείου στο οποίο αναφέρονται, η άδεια
διαµονής ανακαλείται.
Άρθρο 18
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που
µετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, µε σκοπό την
παροχή υπηρεσίας
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται νόµιµα σε επιχείρηση
εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου και πρέπει να µετακινηθεί στην Ελλάδα για παροχή
συγκεκριµένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής συµβατικής υποχρέωσης µεταξύ
της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυµβαλλοµένου, ο οποίος ασκεί τις
δραστηριότητες του στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαµονής, εφόσον, πέραν των
προϋποθέσεων του άρθρου 10 πληρούνται και οι ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:
α. Έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, εφόσον το προβλεπόµενο διάστηµα
διαµονής υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
β. Αποδεικνύει τη νόµιµη διαµονή του στο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση από την οποία µετακινείται.
γ. Η επιχείρηση από την οποία µετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας
αποδεικνύει ότι τον απασχολεί νόµιµα στο έδαφος του κράτους µέλους, στο οποίο
είναι εγκατεστηµένη.
δ. Η επιχείρηση, από την οποία µετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει συνάψει
σύµβαση για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας µε τον αντίστοιχο
αντισυµβαλλόµενο στην Ελλάδα, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός και το
προβλεπόµενο διάστηµα της µετακίνησης, καθώς και η ανάληψη των εξόδων
διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής κατατίθεται στο δήµο ή στην
κοινότητα του τόπου, στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αντισυµβαλλόµενος.
34
35

Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 44 παρ.2
του Ν. 3801/2009 (Α-163)
Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 44 παρ.3 του Ν.
3801/2009 (Α-163)
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Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η αντίστοιχη Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
3. Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας
συµβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν µπορεί να υπερβαίνει
συνολικά το ένα έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον τούτο δικαιολογείται
από την ανάγκη εκ πλήρωσης της συµβατικής υποχρέωσης της επιχείρησης, η
ανωτέρω άδεια διαµονής µπορεί να ανανεωθεί για έξι, επιπλέον, µήνες.
4. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα
κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται
ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των
συντηρούντων.
Άρθρο 19
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που
µετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα µε σκοπό την
παροχή υπηρεσίας
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευµένο τεχνικό
προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα και για τον
οποίο προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύµβασης
προµήθειας, µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις
δραστηριότητες της στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαµονής, εφόσον πληρούνται
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου και έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και
β. Η επιχείρηση, από την οποία µετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, έχει
συνάψει σύµβαση προµήθειας, µε την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων
υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιµαστική
λειτουργία και συντήρηση των προµηθευόµενων ειδών, το διάστηµα παροχής των
υπηρεσιών, ο αριθµός και η ειδικότητα των ατόµων που θα απασχοληθούν, καθώς
και η ανάληψη των εξόδων διαµονής, πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
και επιστροφής τους.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής κατατίθεται στο δήµο ή στην
κοινότητα του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η ηµεδαπή επιχείρηση.
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η αντίστοιχη Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
3. Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας και
µόνο συµβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν µπορεί να υπερβαίνει,
συνολικά, τους έξι µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον τούτο δικαιολογείται
από την ανάγκη εκπλήρωσης της συµβατικής υποχρέωσης, η ανωτέρω άδεια
διαµονής µπορεί να ανανεωθεί για έξι, επιπλέον, µήνες.
Άρθρο 20
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής αθλητών και προπονητών
1. Η είσοδος και διαµονή στη Χώρα υπηκόων τρίτων χωρών, αθλητών και
προπονητών αθλήµατος, που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές
αρχές, για την εγγραφή, µεταγραφή ή πρόσληψη τους σε αναγνωρισµένο
αθλητικό σωµατείο σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τµήµα
Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της ελληνικής
αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος και χορήγηση ειδικής θεώρησης
εισόδου.

PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

20

2. Αθλητής ή προπονητής, υπήκοος τρίτης χώρας, που επιθυµεί να έλθει στην
Ελλάδα εν όψει εγγραφής, µεταγραφής ή πρόσληψης, καταθέτει αίτηση στο δήµο
ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του, εφόσον έχει εγγραφεί,
µεταγραφεί ή προσληφθεί σε ελληνικό αθλητικό σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και
πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόµενες από το νόµο, προϋποθέσεις. Αρµόδια για την
εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Περιφέρειας.
3. Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους και µπορεί να ανανεώνεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, για όσο χρονικό διάστηµα διατηρείται σε
ισχύ έγγραφη συµφωνία συνεργασίας ή σύµβαση εργασίας του υπηκόου τρίτης
χώρας.
4. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα
κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται,
ύστερα από αίτηση τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την
άδεια διαµονής των συντηρούντων.
5. Επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, για προετοιµασία εν όψει συµµετοχής σε
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, σε αθλητές, υπηκόους τρίτων χωρών, τους
προπονητές και λοιπό εξειδικευµένο προσωπικό που τους συνοδεύει, ύστερα από
έγκριση της ελληνικής οµοσπονδίας του αντίστοιχου αθλήµατος που είναι
αναγνωρισµένο από τις ελληνικές αθλητικές αρχές. Η είσοδος επιτρέπεται, αφού
λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου, και αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους
διαβίωσης και πλήρη ασφάλιση ασθένειας.
Η άδεια διαµονής χορηγείται για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η έγκριση της
ελληνικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος και δεν µπορεί να υπερβεί το έτος.
Ανανέωση δεν είναι επιτρεπτή.
Άρθρο 21
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε µέλη καλλιτεχνικών
συγκροτηµάτων
1. Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι µέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων και
οι εργαζόµενοι σε αυτά επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, εφόσον αποδεικνύουν
την ανωτέρω ιδιότητα και εργασιακή σχέση τους και αφού λάβουν ειδική θεώρηση
εισόδου.
2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται
άδεια διαµονής για εργασία, λαµβανοµένης υπόψη και της ενιαίας δοµής του
καλλιτεχνικού συγκροτήµατος.
3. Η άδεια διαµονής για εργασία χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός
έτους και µπορεί να ανανεώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, για
όσο χρονικό διάστηµα πρόκειται να διαρκέσουν οι παραστάσεις ή οι εκδηλώσεις
στις οποίες συµµετέχουν.
Άρθρο 22
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε πνευµατικούς δηµιουργούς
1. Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι πνευµατικοί δηµιουργοί, ιδίως
συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, µουσικοί,
τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα
εφόσον έχουν συνάψει για το σκοπό αυτόν σχετική σύµβαση διάρκειας
µεγαλύτερης των τριών µηνών µε επιχείρηση ή οργανισµό, το αντικείµενο του
οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκµετάλλευσης ή δηµιουργίας προϊόντων
πνευµατικής ιδιοκτησίας και αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου.
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2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται
άδεια διαµονής για εργασία, για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους και µπορεί να
ανανεώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, για όσο χρονικό
διάστηµα ανανεώνεται η σύµβαση τους.
Άρθρο 23
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε µέλη ξένων αρχαιολογικών
σχολών
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Πολιτισµού επιτρέπεται να χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας,
µέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστηµονική δραστηριότητα της οποίας
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού, άδεια διαµονής για εργασία
στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής, εφόσον προηγουµένως έχει λάβει
ειδική
θεώρηση εισόδου από την αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας
του.
2. Η σχετική αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης
του Υπουργείου
Εσωτερικών,
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
και
Αποκέντρωσης, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει γίνει δεκτός ως µέλος της
οικείας αρχαιολογικής σχολής και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, που
προβλέπονται στο νόµο αυτόν.
2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1 χορηγείται άδεια διαµονής
για εργασία, για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους και µπορεί να ανανεώνεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η
επιστηµονική τους δραστηριότητα.
4. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα
κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται
ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των
συντηρούντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Άρθρο 24
Άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας
1. Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στη Χώρα, προκειµένου αυτός να
ασκήσει ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
α. ∆ιαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της δραστηριότητας και κατ' ελάχιστο
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατατεθειµένα σε λογαριασµό στο όνοµα του
αιτούντος, που τηρείται σε αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα. Μετά τη χορήγηση
της ειδικής θεώρησης εισόδου, απαιτείται η κατάθεση του ανωτέρω ποσού σε
αντίστοιχο ίδρυµα της ηµεδαπής.
β. Η δραστηριότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας και
γ. Κατέχει ειδική θεώρηση εισόδου.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς άσκηση ανεξάρτητης
οικονοµικής δραστηριότητας υποβάλλεται στην ελληνική προξενική αρχή του
τόπου κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας µαζί µε αντίστοιχη οικονοµοτεχνική
µελέτη.
3. Η αίτηση, µαζί µε την ανωτέρω οικονοµοτεχνική µελέτη και τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά,
διαβιβάζεται
στην
αρµόδια
Υπηρεσία
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήµος ή η κοινότητα, όπου
ο ενδιαφερόµενος προτίθεται να εγκατασταθεί και να ασκήσει τη δραστηριότητα.
4. Η αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, ύστερα
από γνώµη της Επιτροπής της επόµενης παραγράφου, εγκρίνει την άσκηση της
συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας και αποστέλλει τη σχετική πράξη στην
αρµόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί στον ενδιαφερόµενο
και χορηγεί την αντίστοιχη ειδική θεώρηση εισόδου. Σε περίπτωση απόρριψης του
αιτήµατος του, ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν µπορεί να υποβάλει νέα αίτηση πριν
από την παρέλευση ενός έτους.
5. (36)«Σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση συνιστώνται επταµελείς Επιτροπές,
ισάριθµες µε τις περιφέρειες που περιλαµβάνονται στα διοικητικά όρια αυτών και
µε αντίστοιχη τοπική αρµοδιότητα. Έδρα των Επιτροπών ορίζεται η έδρα των
περιφερειών µε εξαίρεση την Επιτροπή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έδρα της
οποίας ορίζεται η έδρα της ∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και
Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου.
Οι Επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα και
αποτελούνται από:
α) Τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ως πρόεδρο.
β) Έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
γ) Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας της περιφέρειας, της αρµόδιας για το
σχεδιασµό και την ανάπτυξη.
δ) Έναν υπάλληλο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) της έδρας
της Επιτροπής.
ε) Έναν αιρετό εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας.
36

Η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3386/2005, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 του ν.
3536/ 2007, τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο παρ.4 του Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α61).
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στ) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.) µε
επιφύλαξη των ρυθµίσεων της παρ. 10 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010
και
ζ) Έναν εκπρόσωπο Επιµελητηρίου της έδρας της Επιτροπής ως τακτικά µέλη,
µαζί µε τα υποδεικνυόµενα αντίστοιχα αναπληρωµατικά τους.
Η ανωτέρω Επιτροπή γνωµοδοτεί, µέσα σε ένα µήνα αφότου υποβληθεί το
σχετικό
αίτηµα,
αναφορικά
µε
τη
σκοπιµότητα
άσκησης
της
δραστηριότητας. Ειδικότερα, εξετάζει την αρτιότητα και δυνατότητα
εφαρµογής της οικονοµοτεχνικής µελέτης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
τις επιχειρηµατικές εµπειρίες του υπηκόου τρίτης χώρας, το ύψος του
διαθέσιµου κεφαλαίου και τις επιπτώσεις στην απασχόληση, καθώς και τους
ειδικούς περιορισµούς που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται ο εισηγητής και ο γραµµατέας της Επιτροπής, οι
οποίοι είναι υπάλληλοι της οικείας ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ειδικότερα για την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, καθώς και την Επιτροπή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, ο εισηγητής ορίζεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ανάλογα µε τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.»
Άρθρο 25
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής
1.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας, µετά την είσοδο του στη Χώρα, και στο πλαίσιο
ισχύος της ειδικής θεώρησης εισόδου για τη δραστηριότητα του προηγούµενου
άρθρου, καταθέτει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής στο δήµο ή στην
κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του, συνοδευόµενη από επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η
οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
Η σχετική άδεια διαµονής εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας και
ισχύει για δύο έτη.
2. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Η άδεια διαµονής µπορεί να ανανεώνεται, για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον: 37
α. «Η εγκριθείσα δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και εφόσον
αποδεικνύεται ότι έχει διατεθεί για τον σκοπό αυτόν το ποσό της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου».(38)
β. Πρόκειται για την ίδια δραστηριότητα.
γ. Έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και
δ. Η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται εντός των ορίων του ίδιου νοµού.
4. «∆εν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού πριν από την παρέλευση διετίας από την
έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής. Μετά την ανανέωσή της και εφόσον
επέλθει αποδεδειγµένα διακοπή της συγκεκριµένης δραστηριότητας, µπορεί να
γίνει οποτεδήποτε αλλαγή σκοπού».(39)
5.
Αν η άδεια διαµονής ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται, µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, να χορηγηθεί στον υπήκοο
τρίτης χώρας προθεσµία µέχρι έξι µήνες για την αναχώρηση του από την Ελλάδα,
εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την εκκαθάριση της επιχείρησης του.

37
38
39

Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28, παρ. 2 του ν.3613/2007
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9, παρ.2 του ν.3536/2007
Προστέθηκε µε το άρθρο 9, παρ.3 του ν.3536/2007. Με την ίδια διάταξη η παράγραφος 4
αναριθµήθηκε σε 5.
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Άρθρο 26
Άδεια διαµονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας
1. Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειµένου να
πραγµατοποιήσει επένδυση ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ,
τουλάχιστον, που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονοµία.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής υποβάλλεται στην ελληνική
προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας.
3. Η αίτηση µαζί µε απαιτούµενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στη ∆ιεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού (Τµήµα Παρακολούθησης Ξένων Αµέσων Επενδύσεων) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα δικαιολογητικά του προηγούµενου
εδαφίου προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
4. Εντός προθεσµίας είκοσι ηµερών, το αργότερο, από την περιέλευση του
φακέλου στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο Υπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών διαβιβάζει στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης πρόταση, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του Τµήµατος
Παρακολούθησης Ξένων Αµέσων Επενδύσεων του Υπουργείου, για τη σκοπιµότητα
χορήγησης άδειας διαµονής στον αλλοδαπό, σε σχέση µε την επένδυση. Ο
Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αποφασίζει για την
έγκριση της άδειας διαµονής.
5. Η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
διαβιβάζεται στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία χορηγεί την ειδική
θεώρηση εισόδου µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος. Σε περίπτωση µη
χορήγησης της έγκρισης της προηγούµενης παραγράφου, δεν µπορεί να
υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την παρέλευση ενός έτους.
6. Ο επενδυτής οφείλει να ενηµερώνει το Τµήµα Παρακολούθησης Ξένων Αµέσων
Επενδύσεων τόσο για την πραγµατοποίηση της επένδυσης όσο και κατ' έτος για
την πρόοδο υλοποίησης αυτής, αντίστοιχα. Εάν µετά την πάροδο ενός έτους
διαπιστωθεί ότι είτε δεν πραγµατοποιήθηκε η επένδυση ή ότι δεν υπήρξε ανάλογη
πρόοδος, ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την ίδια διαδικασία της
παραγράφου 4 του παρόντος, διαβιβάζει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειµένου να αποφασίσει για την
ανάκληση ή µη της άδειας διαµονής, κατά τους όρους του άρθρου αυτού.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα
ζητήµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αναφέρονται είτε στην
υλοποίηση της επένδυσης είτε στην άδεια διαµονής κατά τους όρους του άρθρου
αυτού.
Άρθρο 27
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής
1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, µετά την είσοδο του στη Χώρα και στο πλαίσιο ισχύος
της ειδικής θεώρησης εισόδου του, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
προηγούµενου άρθρου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας δια µονής στη
∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, συνοδευόµενη από επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
του διαβατηρίου.
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2. Η σχετική άδεια διαµονής εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ισχύει για τρία έτη και η οικεία απόφαση
κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.
3.
α.
β.
γ.

Η άδεια διαµονής µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο διάστηµα, εφόσον:
Η εγκριθείσα δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται.
Πρόκειται για την ίδια δραστηριότητα ή επέκταση της αρχικής και
Έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

4. Αν η άδεια διαµονής ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται να χορηγηθεί, µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στον
υπήκοο τρίτης χώρας προθεσµία µέχρι έξι µήνες για την αναχώρηση του από την
Ελλάδα, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την εκκαθάριση της επιχείρησης του.
5. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία
χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής
των συντηρούντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Άρθρο 28
Χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους σπουδών
1. Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για σπουδές σε Πανεπιστήµια,
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και
Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες, Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων
Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως
(Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων του
Ε.Ο.Τ. και σε Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) επιτρέπεται εφόσον
προηγουµένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Στις σπουδές περιλαµβάνονται και
οι µεταπτυχιακές. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο κύκλος
προετοιµασίας, εφόσον αυτός προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ως τµήµα
των σπουδών αυτών.
2. Υπήκοος τρίτης χώρας, που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές
στην Ελλάδα, µπορεί να ζητήσει άδεια διαµονής για το σκοπό αυτόν, εφόσον
συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:
α. Έχει εγγραφεί στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή έχει γίνει αποδεκτός προς
εγγραφή.
β. ∆ιαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαµονής και σπουδών
για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαµονής και
γ. Έχει καταβάλει τα απαιτούµενα τέλη εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
3. «∆εν χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους σπουδών στους υπηκόους τρίτων
χωρών που διαµένουν στη Χώρα ως εργαζόµενοι ή ασκούντες ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα µε εξαίρεση όσους έχουν γίνει δεκτοί για λόγους
οικογενειακής επανένωσης».(40)
Άρθρο 29
∆ιάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής
1. Η άδεια διαµονής για σπουδές ισχύει για ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται
για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον ο κάτοχος της εξακολουθεί να πληροί τις
προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου. Αν η διάρκεια του προγράµµατος
40
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σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαµονής ισχύει για τη διάρκεια
του προγράµµατος σπουδών. Ο συνολικός χρόνος διαµονής δεν µπορεί να υπερβεί
την προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις συνολική διάρκεια σπουδών
προσαυξηµένη κατά το ήµισυ. Στο χρόνο αυτόν προστίθεται ένα επιπλέον έτος για
την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο
εκπαιδευτικό ίδρυµα. «Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι µετά το πέρας των
σπουδών τους έγιναν δεκτοί από ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
Χώρας για µεταπτυχιακές σπουδές, µπορούν να ανανεώσουν την άδεια διαµονής
τους για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους
χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης αντίστοιχης ειδικής θεώρησης εισόδου».(41)
2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, δύο
τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της, να καταθέσει αίτηση στο δήµο ή στην
κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του που συνοδεύεται από βεβαίωση του
αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του
και συµµετοχή του στις εξετάσεις, καθώς και από πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθµολογίας από το οποίο προκύπτει η γενικότερη πρόοδος των σπουδών του.
Άρθρο 30
Επαγγελµατική κατάρτιση
1. Επαγγελµατική κατάρτιση, για την εφαρµογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο ν. 2009/1992 (ΦΕΚ18 Α), όπως κάθε φορά ισχύει. Της εν λόγω κατάρτισης
µπορεί να προηγείται, όπου απαιτείται, µε βάση το πρόγραµµα σπουδών της
απαιτούµενης ειδικότητας, ένα προπαρασκευαστικό έτος εκµάθησης της ελληνικής
γλώσσας.
2. Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δηµόσια ή
ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. επιτρέπεται, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά
και χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ο.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά
απόδειξης της γλωσσοµάθειας όπου απαιτούνται για την έγκριση αυτή.
3. Στο πλαίσιο εφαρµογής του νόµου αυτού επιτρέπεται η είσοδος υπηκόων
τρίτων χωρών και για την παρακολούθηση αδιαβάθµητου εκπαιδευτικού επιπέδου
προ γραµµάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εφόσον ο υπήκοος τρίτης
χώρας γίνει δεκτός σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω προγράµµατα
απαιτούν κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση. Η σχετική βεβαίωση του
εργαστηρίου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός, καθώς και η διάρκεια των
σχετικών προγραµµάτων θεωρείται από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
4. Η οικεία ειδική θεώρηση εισόδου και η αντίστοιχη άδεια διαµονής, καθώς και η
ανανέωση της, χορηγούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 28 και 29 του νόµου αυτού, που εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 31
Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών
Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει λάβει θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής για
σπουδές ή για επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα, µπορεί να αλλάξει
εκπαιδευτικό ίδρυµα, δηµόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελµατικής κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, καθώς και κατεύθυνση σπουδών ή
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επαγγελµατικής κατάρτισης, µόνο µία φορά και εντός του πρώτου έτους σπουδών
του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι
δεν θα υπάρξει υπέρβαση του χρόνου διαµονής, που προβλεπόταν για τις αρχικές
σπουδές.
Άρθρο 32
Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές
Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει
δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων ∆υνάµεων, των
Σωµάτων Ασφαλείας ή Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού λαµβάνουν, κατ'
εξαίρεση, άδεια διαµονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση τους σε αυτές. Όσοι
έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών
Σχολείων δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
Άρθρο 33
Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται
ειδική θεώρηση εισόδου και χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας
Περιφέρειας άδεια διαµονής διάρκειας ενός έτους, η οποία µπορεί να ανανεώνεται
ανά διετία και µέχρι την απόκτηση της. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας
διαµονής αποτελεί και η προσκόµιση βεβαίωσης από νοσηλευτικό ίδρυµα που,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς
απόκτηση της.
2. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία
χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει
ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων.
Άρθρο 34
Συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα
1. Υπήκοοι τρίτων χωρών, που µετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγών στο
πλαίσιο διακρατικών συµφωνιών, σε προγράµµατα συνεργασίας µε χρηµατοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων, οργανισµών,
κοινωφελών ιδρυµάτων και του Ι.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαµονή στη Χώρα,
εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου
χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή
βεβαίωση του φορέα πραγµατοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος ή
χορήγησης της υποτροφίας.
2. Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το διάστηµα
εκτέλεσης του προγράµµατος ή διάρκειας της υποτροφίας. Οι υπότροφοι της
προηγούµενης παραγράφου δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
3. «Με την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, σε
υπηκόους τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που συµµετέχουν σε
προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών τους,
έναντι αποζηµίωσης, χορηγείται άδεια διαµονής, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία παρέχει πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, για διάστηµα έως έξι µηνών, µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης,
εφόσον προηγουµένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν
και µε την προϋπόθεση ότι υφίσταται βεβαίωση του αρµόδιου κατά περίπτωση
φορέα ανταλλαγών, από την οποία προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται
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αποδεκτός στο πρόγραµµα για πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών του
σε συγκεκριµένη επιχείρηση και για ορισµένο χρονικό διάστηµα».(42)
Άρθρο 35
Επαγγελµατική δραστηριότητα σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών
Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαµονής για λόγους σπουδών,
σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 30, 32 και 34 του παρόντος, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου, επιτρέπεται να εργάζονται µόνο µε
καθεστώς µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τους όρους της οικείας νοµοθεσίας.
Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας σχετική
έγκριση από την Περιφέρεια µε την επίδειξη της άδειας διαµονής του. Η διάρκεια
της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη µε την άδεια διαµονής και µπορεί να
ανανεώνεται παράλληλα µε αυτήν.
Άρθρο 36
Χορήγηση άδειας διαµονής σε οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, χορηγείται άδεια διαµονής
για ένα έτος σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου
και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος για την
κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία µπορεί να ανανεώνεται ανά έτος,
εφόσον πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόµενες από το νόµο, προϋποθέσεις. Το
ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 90 του νόµου αυτού.
2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας µπορεί να συνοδεύεται και από τα κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας του, στα οποία χορηγείται,
ύστερα από αίτηση τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την
άδεια διαµονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης
θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε µέλους της οικογένειας είτε
αθροιστικά για όλα τα µέλη αυτής.

Άρθρο 37
Χορήγηση άδειας διαµονής σε ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων
και σε υπηκόους τρίτης χώρας που υπηρετούν ως υπηρετικό προσωπικό
διπλωµατικών αποστολών
1. Στα ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα
χορηγείται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, άδεια διαµονής
για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο υπηρεσίας των γονέων τους. Η ανωτέρω
άδεια δεν παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια
διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και
καλούνται στην Ελλάδα, προκειµένου να εργασθούν ως ιδιωτικοί υπηρέτες µελών
∆ιπλωµατικών Αποστολών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος η' της Σύµβασης
της Βιέννης του 1961 "Περί των ∆ιπλωµατικών Σχέσεων", η οποία έχει κυρωθεί µε
το ν.δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108 Α).
3. Η άδεια διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών της προηγούµενης παραγράφου
χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο που διαρκεί η σχέση τους µε το
µέλος της ∆ιπλωµατικής Αποστολής.
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Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10, παρ.3 του ν.3536/2007
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Άρθρο 38
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε ανταποκριτές ξένου τύπου
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια
διαµονής στους ανταποκριτές ξένου τύπου, εφόσον κατέχουν ειδική θεώρηση
εισόδου και έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης. Οι ανωτέρω
υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο
1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους για τα οποία χορηγείται, ύστερα από
αίτηση τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής
των συντηρούντων.
2. Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος και µπορεί να
ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστηµα. Η αίτηση για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής της παραγράφου αυτής κατατίθεται στο δήµο ή στην κοινότητα
του τόπου κατοικίας ή διαµονής του, συνοδευόµενη από αντίγραφο διαβατηρίου ή
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου του υπηκόου τρίτης χώρας µε την ειδική θεώρηση
εισόδου και βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης για την ανωτέρω
ιδιότητα του υπηκόου τρίτης χώρας και για το χρονικό διάστηµα της διαπίστευσής
του.
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
Άρθρο 39
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε λειτουργούς των γνωστών
θρησκειών
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται
άδεια διαµονής σε λειτουργούς όλων των γνωστών θρησκειών, υπηκόους τρίτων
χωρών, για ένα έτος που µπορεί να ανανεώνεται ανά διετία και εφόσον έχουν
λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου δύναται να χορηγείται,
εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του
οικείου µητροπολίτη, προκειµένου για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας ή
του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας στη Χώρα, ότι οι ανωτέρω
λειτουργοί θα ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα.
Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής θα πρέπει να συνοδεύεται από
αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων διαβίωσης και πλήρους
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
2. Οι ως άνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται,
ύστερα από αίτηση τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την
άδεια διαµονής των συντηρούντων.

Άρθρο 40
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα
Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους
1. Η είσοδος οµόδοξου υπηκόου τρίτης χώρας για φοίτηση στην Αθωνιάδα
Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους επιτρέπεται, εφόσον προηγουµένως ο
υπήκοος τρίτης χώρας λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.
2.Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της
θεώρησης εισόδου, να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους αίτηση για
τη χορήγηση άδειας διαµονής. Μαζί µε την αίτηση πρέπει να καταθέσει:
α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου µε την ειδική θεώρηση
εισόδου.
β. Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία.
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γ. Βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύµατος ή ιδιώτη ότι αναλαµβάνουν την κηδεµονία,
τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του στο Άγιον Όρος.
δ. Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύµατος ή του
ιδιώτη, που έχουν αναλάβει την κηδεµονία του, ότι υποχρεούται προς πλήρη
κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του,
καθώς και ε. Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο
υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δηµόσια υγεία.
3. Η άδεια διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας χορηγείται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας.
4. Η άδεια διαµονής χορηγείται για το χρονικό διάστηµα των ετών φοίτησης και
µπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόµη έτος.
Άρθρο 41
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για σπουδή, γνωριµία και
άσκηση του µοναχικού βίου
1.α. Σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου,
επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαµονής στην περιοχή του Αγίου Όρους για
σπουδή ή γνωριµία του Αγιορείτικου µοναχικού βίου, ύστερα από αίτηση του προς
µία από τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς
Κοινότητας. Η άδεια εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας, εφόσον η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι αναλαµβάνει να του
παρέχει κατάλυµα, τροφή και λοιπά έξοδα διαβίωσης και να τον ασφαλίσει για την
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
β. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή του Αγίου Όρους διαβιβάζει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
της Περιφέρειας την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας µε την παραπάνω αίτηση του
ενδιαφεροµένου.
γ. Η άδεια έχει ισχύ ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο
χρονικό διάστηµα.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται
άδεια διαµονής για ένα έτος, που µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα,
σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος επιθυµεί να γνωρίσει το µοναχικό βίο ή να
µονάσει, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου
χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή
βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το
µοναχικό βίο ή να µονάσει. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής θα
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Άρθρο 42
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε αρχηγούς οργανωµένων
Οµάδων Τουρισµού
1. Χορηγείται ειδική θεώρηση εισόδου σε αρχηγούς οργανωµένων Οµάδων
Τουρισµού , µετά από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση
στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας τους.
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2. «Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να
καταθέσει στο δήµο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του αίτηση
για χορήγηση άδειας διαµονής συνοδευόµενη από τα σχετικά δικαιολογητικά».43
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
3.Η ανωτέρω άδεια διαµονής, η οποία επιτρέπει στον κάτοχο της να ασκεί την
εργασία για την οποία εισήλθε στη Χώρα, χορηγείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας για χρονικό διάστηµα έως οκτώ µηνών και δεν
ανανεώνεται εντός του ίδιου έτους.
Άρθρο 43
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για
την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας που επιθυµεί να διαµείνει στην Ελλάδα, µε σκοπό τη
συµµετοχή του σε ερευνητικά προγράµµατα σε δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό ή
άλλους αντίστοιχους ερευνητικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.Ι.∆., που
εποπτεύονται από δηµόσια αρχή, χορηγείται άδεια διαµονής για την εκπόνηση
ερευνητικού προγράµµατος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10
του νόµου αυτού και έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τον ερευνητικό
οργανισµό, στην οποία αναγράφονται οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσής
της, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαµονής και επιστροφής του από τον αυτό
οργανισµό.
2. Ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας, αφού προηγουµένως λάβει ειδική
θεώρηση εισόδου, καταθέτει αίτηση στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας
ή διαµονής του. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Περιφέρειας, είναι ετήσιας διάρκειας και µπορεί να ανανεώνεται κατ' έτος και για
τον ίδιο λόγο, µέχρι την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράµµατος.
3. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία
χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει
ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων.
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Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45, παρ.1α του ν.3731/2008
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ
Άρθρο 44 (44)(45)
Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται
να χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους
τρίτων χωρών που εµπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον
αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια:
α. Θύµατα εµπορίας ανθρώπων που δεν συνεργάζονται µε τις διωκτικές αρχές,
εφόσον υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισµού από τον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πρωτοδικών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 1.
β. Θύµατα εγκληµατικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του
ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α΄) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.
3304/2005 (ΦΕΚ16 Α΄), εφόσον έχει ασκηθεί γι’ αυτές ποινική δίωξη και µέχρι να
εκδοθεί δικαστική απόφαση. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται σε
θεραπευτική αγωγή, η άδεια διαµονής εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η θεραπεία τους.
γ. Ενήλικοι, θύµατα ενδοοικογενειακής βίας ή ανίκανοι να επιµεληθούν των
υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγµένα χρήζουν
προστατευτικών µέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι
αδύνατη.

44
45

Το άρθρο -44- του ν. 3386/2005 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 του N.3907/2011(ΦΕΚ Α7/26.01.2011).

Σύµφωνα µε το άρθρο 89 του Ν.4052/2012 : 1. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν µε
ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από τον
αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι παρέχουν τη συνδροµή τους στην ποινική διαδικασία που κινείται,
δυνάµει των άρθρων 83, 88 και 89 του παρόντος, κατά των εργοδοτών τους, χορηγείται, µετά από σχετική αίτησή
τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 , όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 42 παράγραφος 1 εδάφιο ε' του ν. 3907/2011. Άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους µπορεί να
χορηγηθεί ακόµα και σε περίπτωση που ο ως άνω παράνοµα απασχολούµενος αλλοδαπός δεν συνεργάζεται µε τις
διωκτικές Αρχές, εφόσον κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέα
Εφετών, ότι δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειάς του που βρίσκονται
στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτός δεν προστατευθεί ή εάν
απελαθεί, αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο τα προαναφερόµενα πρόσωπα.2. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η
αρµόδια αστυνοµική Αρχή ή οι αρµόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας - που
έχει κριθεί ότι απασχολήθηκε µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικος ότι δικαιούται να υποβάλει
αίτηµα για να του χορηγηθεί άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, παρέχοντας σε αυτόν την αναγκαία
3. Στην περίπτωση παράνοµης απασχόλησης ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας που είναι
προς τούτο ενηµέρωση.
ασυνόδευτος, η αρµόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα
και την ιθαγένειά του και για να θεµελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον
ταχύτερο δυνατό εντοπισµό της οικογένειάς του και λαµβάνει αµέσως τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τη
νοµική του εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο
αρµόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών,
εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ο επαναπατρισµός του δεν
εξυπηρετεί το συµφέρον του, µπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο µέτρο για την προστασία του µέχρι την έκδοση
απόφασης από το ∆ικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ηµερών, για το διορισµό Επιτρόπου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ..
4. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές
συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και εφόσον το κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας
Πρωτοδικών.5. Οι αρµόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την
προστασία και την ασφάλεια των προαναφερόµενων θυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις, για
την παροχή σε αυτά υπηρεσιών µετάφρασης και διερµηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την ενηµέρωσή
τους σχετικά µε τα νόµιµα δικαιώµατά τους και µε τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για την παροχή κάθε
αναγκαίας νοµικής βοήθειας. 6. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, γίνεται κατά προτεραιότητα, µε την επιφύλαξη λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 44 του ν. 3386/2005. Εάν κρίνεται σκόπιµη η παράταση της διαµονής του εν λόγω προσώπου στην
Ελληνική Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούµενης έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, η ανωτέρω άδεια
διαµονής ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστηµα. 7. Η άδεια διαµονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφόσον
α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς και
συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
εκουσίως µε τους εικαζόµενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει.
β. Εάν η αρµόδια Αρχή κρίνει ότι η
συνεργασία ή η καταγγελία του θύµατος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας. γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα των περιπτώσεων γ' της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου
88 του παρόντος έχει περατωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.∆. ή έχει εκδοθεί
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία.
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δ. Ανήλικοι, η επιµέλεια των οποίων έχει ανατεθεί µε απόφαση ελληνικού
δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές
αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών µε νόµιµη
διαµονή στη Χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεµής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των
ελληνικών αρχών.
ε. Θύµατα εργατικών ατυχηµάτων και λοιπών ατυχηµάτων που καλύπτονται από
την ελληνική νοµοθεσία, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θεραπεία ή
λαµβάνουν σύνταξη για την ίδια αιτία. Προϋπόθεση για την υποβολή του
αιτήµατος για τη χορήγηση της άδειας διαµονής σε πρόσωπα της εν λόγω
κατηγορίας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής, εκτός εάν
πρόκειται για θύµατα ιδιαίτερα καταχρηστικών όρων εργασίας και η παραµονή
τους στη χώρα είναι αναγκαία για την εκκαθάριση των έναντι αυτών εργοδοτικών
υποχρεώσεων.
στ. «Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής των περιπτώσεων β', γ', δ', ζ' και ι'
είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο (2) έτη εφόσον
πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις» (46)
Πάσχοντες από σοβαρά προβλήµατα υγείας. Η συνδροµή σοβαρών προβληµάτων υγείας, καθώς και η
διάρκεια της θεραπείας, διαπιστώνονται µε πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση, κατά την
οποία το πρόβληµα υγείας αναφέρεται σε λοιµώδες νόσηµα, για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης
απαιτείται σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι δεν συντρέχει
κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής για πρόσωπα που
πάσχουν από σοβαρά προβλήµατα υγείας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής.

ζ. Ανήλικοι φιλοξενούµενοι σε οικοτροφεία, που λειτουργούν υπό την εποπτεία
των αρµόδιων Υπουργείων.
η. Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και όσοι φοίτησαν σε έξι
τουλάχιστον τάξεις ελληνικού σχολείου πριν ενηλικιωθούν, εφόσον εξακολουθούν
να διαµένουν µόνιµα στη χώρα.
θ. Σύζυγοι, γονείς ανήλικων ηµεδαπών και συντηρούµενα µέλη οικογένειας
Έλληνα πολίτη.
«ι. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριµένα κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα
ψυχικής απεξάρτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση του
διευθυντή του προγράµµατος» . (47)
Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε πρόσωπα των παραπάνω
κατηγοριών είναι η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια
διαµονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής αδυναµίας
εφοδιασµού του ενδιαφεροµένου µε διαβατήριο εφόσον αυτή διαπιστώνεται,
κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του ενδιαφεροµένου και γνώµης της αρµόδιας
Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 84 του ν. 3386/2005.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής της περίπτωσης α΄ είναι ετήσια και µπορεί
να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο (2) έτη µόνο µε την προϋπόθεση ότι
συνεχίζεται η διερεύνηση της σχετικής ποινικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή περατωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ή τεθεί
στο αρχείο, η άδεια διαµονής µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς
λόγους του παρόντος ύστερα από γνώµη Επιτροπής της παραγράφου 1 του
άρθρου 89 και µόνο εφόσον κρίνεται σκόπιµη εκ των εν γένει περιστάσεων και
των στοιχείων του φακέλου ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος προς τούτο.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ζ΄ είναι
ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο (2) έτη εφόσον πληρούνται
οι ίδιες προϋποθέσεις. Η διάρκεια της άδειας διαµονής των περιπτώσεων ε΄ και στ΄
είναι διετής και µπορεί να ανανεώνεται ανά διετία εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις. Η διάρκεια της άδειας διαµονής των περιπτώσεων η΄ και θ΄ είναι
ετήσια και µπορεί να ανανεωθεί µόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του
παρόντος νόµου.

46
47

Το εδάφιο στ' της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3386/ 2005 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2
του άρθρου 94 του Ν.4139/2013.
Μετά την περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 (Α'212) προστέθηκε
περίπτωση ι΄ ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 94 του Ν.4139/2013.
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Για την εξέταση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο δεν καταβάλλεται παράβολο, εκτός των περιπτώσεων η΄ και θ΄ για τις
οποίες καταβάλλεται παράβολο ύψους 150 ευρώ.
«Οι κάτοχοι άδειας διαµονής των περιπτώσεων α', β', η' και ι', καθώς και όσοι
αποκτούν άδεια διαµονής ως σύζυγοι Ελλήνων πολιτών µε βάση την περίπτωση θ'
έχουν δικαίωµα να εργαστούν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή να παρέχουν
υπηρεσίες ή έργο». (48)
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
µπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί µετά από γνώµη Επιτροπής της παραγράφου 1
του άρθρου 89 άδεια διαµονής διάρκειας ενός (1) έτους σε υπηκόους τρίτων
χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει
ιδιαίτερους δεσµούς µε τη Χώρα, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι
δηµόσιας τάξης. Η άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους µπορεί να ανανεώνεται
µόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος νόµου.
Αίτηµα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται µόνο εφόσον ο
ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας προσκοµίζει: (α) θεώρηση εισόδου ή
άδειας διαµονής έστω και εάν αυτές έχουν λήξει, (β) διαβατήριο σε ισχύ, (γ)
παράβολο ύψους 300 ευρώ, καθώς και (δ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχουν
αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς µε τη Χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την
παραµονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.
«Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόµιση των υπό στοιχείου α' εγγράφων,
εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το
πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη Χώρα για δέκα τουλάχιστον συνεχή
έτη.». (49) Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να καθορίζει περιοριστικά τα έγγραφα
βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν τη δωδεκαετή συνεχή παραµονή του
αιτούντος στη Χώρα.
∆εν απαιτείται επίσης η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον συντρέχει
διαπιστωµένη αντικειµενική αδυναµία του ενδιαφεροµένου να εφοδιαστεί µε
οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.
3386/2005.
Στην περίπτωση που ο ειδικός δεσµός που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται,
συνδέεται µε σοβαρούς λόγους Υγείας του ίδιου ή ανήλικου τέκνου του, θα πρέπει
να αποδεικνύει ότι οι λόγοι αυτοί προέκυψαν µετά την είσοδό του στη Χώρα και
συνδέονται µε τη διαµονή του σε αυτή.
Για τη διαπίστωση της συνδροµής ιδιαίτερων δεσµών µε τη Χώρα συνεκτιµώνται
ιδίως: (α) η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, (β) η φοίτηση σε ελληνικό
σχολείο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, (γ) το διάστηµα διαµονής
του στην Ελλάδα και κυρίως της νόµιµης, (δ) ο χρόνος τυχόν ασφάλισής του σε
ελληνικό
οργανισµό
κύριας
ασφάλισης
και εκπλήρωσης
φορολογικών
υποχρεώσεων, (ε) ο συγγενικός δεσµός του µε Έλληνα πολίτη ή οµογενή.
3. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων είναι η ∆ιεύθυνση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής
για εξαιρετικούς λόγους δεν συνεπάγεται τη νόµιµη διαµονή του αιτούντος για το
χρόνο που θα απαιτηθεί µέχρι την εξέταση του φακέλου. Κατά τη διαδικασία
εξέτασης του φακέλου δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 12.
4. Στις περιπτώσεις των προσώπων της παραγράφου 1 που τα µέλη της
οικογένειάς τους είναι κάτοχοι άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής
επανένωσης είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας διαµονής τους για ίσο χρονικό
διάστηµα µε την ισχύ της άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους. Η σχετική απόφαση
48
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Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την
παρ.3 του άρθρου 94 του Ν.4139/2013.

Η πρώτη πρόταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005,
όπως ισχύει, τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ.8
του
Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215).
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εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Στην
περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 53, η
άδεια µπορεί να χορηγηθεί κατά παρέκκλιση της διάταξης αυτής.
5. «Η άδεια διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε', στ' και ι' της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους
λοιπούς λόγους του νόµου αυτού, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους
εκδόθηκε». (50)
6. Οι άδειες διαµονής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παρέχουν στον
υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στη µισθωτή απασχόληση και στην
παροχή υπηρεσιών ή έργου. ∆υνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής
δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω
άδειας διαµονής κατείχε προηγουµένως άδεια διαµονής η οποία του επέτρεπε την
άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή
εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής του
προηγούµενου εδαφίου θα εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης
αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα.»
Άρθρο 45
Χορήγηση άδειας διαµονής για δηµόσιο συµφέρον
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εξωτερικών χορηγείται άδεια διαµονής σε υπηκόους τρίτων
χωρών, εφόσον αιτιολογηµένα συντρέχει δηµόσιο συµφέρον. Η ανωτέρω άδεια
διαµονής παρέχει στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας. Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ενός έτους και µπορεί
να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας
διαµονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης
του Υπουργείου
Εσωτερικών,
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
και
Αποκέντρωσης.
2. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία
χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής
των συντηρούντων.

50

Η παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 του άρθρου 94
του Ν.4139/2013.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ (51)
«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ».
Άρθρο 47 (52)
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής
σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει χαρακτηρισθεί θύµα εµπορίας ανθρώπων ή
παράνοµης διακίνησης µεταναστών µε Πράξη του αρµόδιου Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2, χορηγείται, µετά από σχετική αίτηση
του, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, άδεια
διαµονής ή ανανεώνεται η χορηγηθείσα, χωρίς να απαιτείται η καταβολή
παραβόλου, µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόµενων άρθρων».
Άρθρο 48 (53)
Ενηµέρωση θυµάτων και ειδική µέριµνα για ανήλικους
1. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρµόδια αστυνοµική Αρχή ή οι
αρµόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης, που προβλέπονται στο π.δ. 233/2003, όπως
αυτό ισχύει, αλλά και οποιοσδήποτε από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 2
του άρθρου 1, γνωστοποιούν στον υπήκοο τρίτης χώρας - θύµα εµπορίας
ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών ότι δικαιούται να υποβάλει αίτηµα
για να του χορηγηθεί άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα,
παρέχοντας σε αυτόν την αναγκαία προς τούτο ενηµέρωση.
2. Στην περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας θύµατος εµπορίας ανθρώπων ή
παράνοµης διακίνησης µεταναστών που είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρµόδια
Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την
ταυτότητα και την ιθαγένεια του και για να θεµελιώσει το γεγονός ότι δεν
συνοδεύεται κατα-βάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό της
οικογένειας του και λαµβάνει αµέσως τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τη
νοµική του εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπηση του στο
πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν
υφίσταται Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν
βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες
ο επαναπατρισµός του δεν εξυπηρετεί το συµφέρον του, µπορεί να διατάσσει κάθε
πρόσφορο µέτρο για την προστασία του µέχρι την έκδοση απόφασης από το
∆ικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ηµερών, για το
διορισµό Επιτρόπου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592
Α.Κ.».
Άρθρο 46 (54)
Προθεσµία περίσκεψης
1. Σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί θύµατα εµπορίας
ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών κατά τις διατάξεις των
περιπτώσεων ι' και ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον δεν υπάγονται
στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003, παρέχεται µε πράξη της
αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής προθεσµία περίσκεψης τριών µηνών, ώστε να
διαφύγουν από την επιρροή των δραστών των σε βάρος τους εγκληµάτων και να
51
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Ο τίτλος του κεφαλαίου «Θ» του Ν.3386/2005 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
τέταρτο παρ.6 του Ν.3875/2010.
Το άρθρο -46- αναριθµήθηκε σε άρθρο -47- και τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
τέταρτο παρ.8 του Ν.3875/2010.
Το άρθρο -47- αναριθµήθηκε σε άρθρο -48- και τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
τέταρτο παρ.9 του Ν.3875/2010.
Το άρθρο 48 αναριθµήθηκε σε -46- και τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο τέταρτο
παρ.7 του Ν.3875/2010.
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αποκατασταθούν ψυχικά για να µπορέσουν να λάβουν συνειδητά ανεπηρέαστη
απόφαση σχετικά µε τη συνεργασία τους µε τις διωκτικές Αρχές.
2. Ειδικά για τους ανηλίκους - θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης
διακίνησης µεταναστών, η ίδια προθεσµία µπορεί να παρατείνεται για δύο ακόµη
µήνες µε απόφαση της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής και µε κριτήριο την
εξυπηρέτηση του συµφέροντος του ανηλίκου.
3. Κατά το χρονικό διάστηµα της προθεσµίας περίσκεψης τα πρόσωπα των
προηγούµενων παραγράφων δεν απελαύνονται. Απόφαση απέλασης, που έχει
εκδοθεί, αλλά δεν έχει ακόµη εκτελεστεί, αναστέλλεται.
4. Με απόφαση της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής, η προθεσµία περίσκεψης
µπορεί να περατώνεται πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση κατά την οποία:
α. ∆ιαπιστώνεται από την οικεία Εισαγγελική Αρχή, ότι το ανωτέρω πρόσωπο
επανασυνέδεσε ενεργώς, εκουσίως και µε δική του πρωτοβουλία τις σχέσεις του µε
τους δράστες των εγκληµάτων του άρθρου 1 παράγραφος 1 περιπτώσεις ι' και ια'
του παρόντος νόµου ή ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του τα στοιχεία που
λήφθηκαν υπόψη για το χαρακτηρισµό του ως θύµατος εµπορίας ανθρώπων ή
παράνοµης διακίνησης µεταναστών, τα οποία απαιτούνται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις περιπτώσεις ι' και ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή
β. συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας».
Άρθρο 49
Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης
1. «Κατά τη διάρκεια της περιόδου περίσκεψης, τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή
παράνοµης διακίνησης µεταναστών έχουν δικαίωµα ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης και πρόσβασης στις Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης που
παρέχονται από το Ε.Σ.Υ., από τις Μονάδες Προστασίας και Αρωγής, αλλά και από
φορείς που συνεργάζονται µε τους ανωτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα
2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει». (55)
2. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν
διαθέτουν επαρκείς πόρους.
3. «Οι αρµόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές φροντίζουν, κατά
προτεραιότητα, για την προστασία και την ασφάλεια των προαναφερόµενων
θυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις, για την παροχή σε αυτά
υπηρεσιών µετάφρασης και διερµηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για
την ενηµέρωση τους σχετικά µε τα νόµιµα δικαιώµατα τους και µε τις υπηρεσίες
που τους παρέχονται, καθώς και για την παροχή κάθε αναγκαίας νοµικής
βοήθειας».
Άρθρο 50
Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής
1. Μετά την πάροδο της προθεσµίας περίσκεψης ή και πριν παρέλθει αυτή,
εφόσον συντρέξει η περίπτωση β' της παραγράφου αυτής, ο αρµόδιος Εισαγγελέας
εξετάζει εάν πληρούται µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις και συντάσσει σχετική
έκθεση:
α. Εάν κρίνεται σκόπιµη η παράταση της διαµονής του εν λόγω προσώπου στην
Ελληνική Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούµενης έρευνας ή της
ποινικής διαδικασίας.
β. Εάν το ανωτέρω πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας και
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Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο τέταρτο
παρ.10 του Ν.3875/2010.
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γ. Εάν το ίδιο πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση µε τους φερόµενους ως δράστες
των αδικηµάτων του άρθρου 1 παράγραφος 1 περιπτώσεις ι' και ια». (56)
2. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής γίνεται κατά
προτεραιότητα και η χορήγηση της διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την επιφύλαξη λόγων
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται άδεια διαµονής διάρκειας δώδεκα µηνών,
εάν συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου και η
οποία ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον συνεχίζουν να
πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
3. Η ανωτέρω άδεια διαµονής διασφαλίζει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας, το οποίο ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια της, στις παροχές και την
περίθαλψη του άρθρου 49, καθώς και στις προϋποθέσεις επαγγελµατικής
κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων
5 και 6 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει.». (57)
Άρθρο 51
Ειδικοί λόγοι µη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαµονής (58)
Η άδεια διαµονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφόσον συντρέχει µία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς και εκουσίως µε
τους εικαζόµενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει.
β. Εάν η αρµόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία του θύµατος είναι
δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα των περιπτώσεων ι' και ια' της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 έχει περατωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.∆. ή έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, µε την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία. Η διάταξη αυτή δεν
ισχύει για τα θύµατα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003.».
Άρθρο 52
Αλλαγή σκοπού διαµονής
Μέσα σε ένα µήνα από την περάτωση της σχετικής διαδικασίας µε την έκδοση
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, µπορεί να χορηγείται στον κάτοχο άδειας
διαµονής, µε την ιδιότητα του θύµατος εµπορίας ανθρώπων «ή παράνοµης
διακίνησης µεταναστών» (59), άδεια διαµονής για έναν από τους λόγους και υπό
τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο αυτόν, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.
«Κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διαµονής λαµβάνεται ειδικά υπόψη ότι
ο/η αιτών/ούσα είναι ή υπήρξε κάτοχος άδειας διαµονής ως θύµα εµπορίας
ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών». (60)
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Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 50 του Ν.3386/2005
άρθρο τέταρτο παρ.11 του Ν.3875/2010.
Η παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.3386/2005
τέταρτο παρ.12 του Ν.3875/2010.
Το άρθρο 51 του Ν.3386/2005
παρ.13 του Ν.3875/2010.

τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το

τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο

τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο τέταρτο

Στο άρθρο 52 του Ν.3386/2005 µετά τη φράση «»µε την ιδιότητα του θύµατος εµπορίας
ανθρώπων» προστέθηκε η φράση εντός «» και στο τέλος του ιδίου άρθρου προστέθηκε η φράση
εντός των «», µε το άρθρο τέταρτο παρ.14 του Ν.3875/2010.
Στο άρθρο 52 του Ν.3386/2005 µετά τη φράση «»µε την ιδιότητα του θύµατος εµπορίας
ανθρώπων» προστέθηκε η φράση εντός «» και στο τέλος του ιδίου άρθρου προστέθηκε η φράση
εντός των «», µε το άρθρο τέταρτο παρ.14 του Ν.3875/2010.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
Άρθρο 53
Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση
Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόµιµα στην Ελλάδα επί δύο τουλάχιστον
έτη δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και διαµονή στη χώρα µελών της οικογένειας
του, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Αποδεικνύει την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης.
β. Τα µέλη της οικογένειας του πρόκειται να κατοικήσουν µαζί του.
γ. Αποδεικνύει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδηµα σταθερό και τακτικό,
επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας του, το οποίο δεν προέρχεται από
προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδηµα αυτό δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, κατά
15% για κάθε τέκνο. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαµένουν,
νοµίµως, στη Χώρα, εφόσον πρόκειται για επανένωση των τέκνων τους, δεν
απαιτείται η ανωτέρω προσαύξηση, κατά 15%, για κάθε τέκνο.
δ. ∆ιαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που
καλύπτονται για τους ηµεδαπούς, η οποία να µπορεί να καλύψει και τα µέλη της
οικογένειας του.
Άρθρο 54
Μέλη οικογένειας
1.
Ως µέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στη Χώρα, στο
πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς
και τα κάτω των 18 ετών άγαµα, κοινά τέκνα τους, συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των
συζύγων, συµπεριλαµβανοµένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του
έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής µέριµνας.
2.
Σε περίπτωση πολυγαµίας, αν ο συντηρών έχει ήδη σύζυγο που ζει µαζί
του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση µε άλλη σύζυγο.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 περίπτωση β', δεν επιτρέπεται η
οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και άλλης συζύγου,
πέραν των ανήλικων τέκνων αυτού µε τη σύζυγο µε την οποία έχει ήδη
επανενωθεί στη Χώρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.
Άρθρο 55
Υποβολή και εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση
1. Ο συντηρών καταθέτει αίτηση στο δήµο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας
ή διαµονής του για την έγκριση οικογενειακής επανένωσης. Αρµόδια για την
εξέταση της αίτησης είναι η αντίστοιχη Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Περιφέρειας.
2. Η αίτηση γίνεται δεκτή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 53
και 54 του νόµου αυτού. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας υποχρεούται να
ζητήσει προηγουµένως τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που
αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, καθώς και τη γνώµη της
αρµόδιας ελληνικής προξενικής αρχής προς διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής
σχέσης. Οι ανωτέρω γνώµες παρέχονται εντός διµήνου αφότου ζητηθούν.
3. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, µε την οποία εγκρίνεται η αίτηση για
οικογενειακή επανένωση διαβιβάζεται στην οικεία ελληνική προξενική αρχή, η
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οποία χορηγεί στα µέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας τις
απαιτούµενες ειδικές θεωρήσεις εισόδου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 8 του παρόντος.
Άρθρο 56
Χορήγηση άδειας διαµονής
1 Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος, µετά την είσοδο τους στη Χώρα και
πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, καταθέτουν αίτηση στο δήµο ή στην
κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του για χορήγηση άδειας διαµονής για
οικογενειακή επανένωση. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η αντίστοιχη
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Κατά την εξέταση της
αίτησης του παρόντος και του επόµενου άρθρου εκτιµάται ιδιαιτέρως και το
συµφέρον των ανήλικων τέκνων.
2. «Για τα ανήλικα τέκνα η αίτηση για τη χορήγηση ατοµικής άδειας διαµονής
υποβάλλεται από εκείνον που ασκεί τη γονική µέριµνα χωρίς να απαιτείται η
καταβολή παραβόλου».(61)
3. Οι αιτούµενες άδειες διαµονής χορηγούνται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας το αργότερο µέσα σε εννέα µήνες, αφότου
υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 57
∆ιάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής
1. Στα µέλη της οικογένειας χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής για χρονικό
διάστηµα ενός έτους, την οποία µπορούν να ανανεώνουν ανά διετία.
2. Το µέλος της οικογένειας, που επιθυµεί την ανανέωση της άδειας διαµονής για
λόγους οικογενειακής επανένωσης υποχρεούται, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από
τη λήξη της, να καταθέσει αίτηση στο δήµο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας
ή διαµονής του. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η αντίστοιχη Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόµου αυτού.
3. Κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής, όταν ο συντηρών δεν έχει επαρκείς
πόρους χωρίς προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της Χώρας, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περίπτωση γ' του άρθρου 53 του νόµου αυτού,
λαµβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των µελών της οικογένειας στο συνολικό
εισόδηµα της.
Άρθρο 58
Ανάκληση άδειας διαµονής
1. Η άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση δεν χορηγείται ή ανακαλείται ή
δεν ανανεώνεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 75 του
νόµου αυτού και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Ο συντηρών και τα µέλη της οικογένειας του έπαυσαν να διάγουν πραγµατικό
συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
β. ∆ιαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάµος, η υιοθεσία ή η
αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί µε σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων
του νόµου αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί η άδεια διαµονής. Η οικογενειακή
σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό αυτόν, ιδίως όταν δεν υπάρχει
συµβίωση των µελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας
τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί θέµατα που σχετίζονται µε την προσωπική
κατάσταση του ετέρου των συζύγων.
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γ. Η διαµονή του συντηρούντος τερµατισθεί και το µέλος της οικογένειας δεν
διαθέτει αυτοτελές δικαίωµα διαµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του νόµου
αυτού.
2. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας,
που λειτουργούν στο νοµό του τόπου κατοικίας ή διαµονής του, διενεργούν τους
κατάλληλους σχετικούς ελέγχους, ιδίως µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε τον
συντηρούντα και τα µέλη της οικογένειας του, τόσο κατά την αρχική χορήγηση
όσο και κατά την ανανέωση των αδειών διαµονής. Έλεγχοι µπορούν να
διενεργούνται σε κάθε περίπτωση που περιέρχεται στη γνώση των ανωτέρω
υπηρεσιών και για οποιοδήποτε περιστατικό που µπορεί να δικαιολογήσει
ανάκληση της άδειας διαµονής.
3. Πριν από την απόρριψη αίτησης, την ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης της
άδειας διαµονής ή σε περίπτωση λήψης µέτρου αποµάκρυνσης εις βάρος του
συντηρούντος ή µελών της οικογένειας του, λαµβάνονται υπόψη ο χαρακτήρας και
η σταθερότητα των οικογενειακών δεσµών του προσώπου, η διάρκεια διαµονής
του στη Χώρα, καθώς και η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών
δεσµών µε τη χώρα καταγωγής του.
Άρθρο 59
∆ικαιώµατα µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, κατ' αντιστοιχία µε αυτόν,
δικαίωµα:
α. Πρόσβασης στην εκπαίδευση.
β. Πρόσβασης στη µισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονοµική
δραστηριότητα.
Η πρόσβαση αυτή, κατά το δωδεκάµηνο διάστηµα διαµονής από τη χορήγηση της
αρχικής άδειας, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόµου αυτού, τελεί
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του νόµου αυτού.
γ. Πρόσβασης στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στη βασική και περαιτέρω
κατάρτιση, καθώς και στην επανακατάρτιση.
Άρθρο 60
Αυτοτελής άδεια διαµονής µελών οικογένειας
1. Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης
δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαµονής στην Ελλάδα στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α. Παρέλευσης πενταετίας από τη χορήγηση της άδειας διαµονής για οικογενειακή
επανένωση, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής για έναν από τους λοιπούς
λόγους του άρθρου αυτού.
β. Ενηλικίωσης.
γ. Θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα µέλη της οικογένειας διαµένουν στη
Χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατο του.
δ. Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή αποδεδειγµένης διακοπής της
έγγαµης συµβίωσης, εφόσον:
i. Ο γάµος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης
του γάµου ή αποδεδειγµένης διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, επί τρία,
τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στη Χώρα.
ii. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος
της οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος.
2. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαµονής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα
έτος. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου
αυτού.
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3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το δικαίωµα διαµονής των ανήλικων τέκνων
ακολουθεί την τύχη του δικαιώµατος διαµονής του γονέα, στον οποίο έχει ανατεθεί
η επιµέλεια.
4. Για τα τέκνα, η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας δια µονής δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται ανά έτος, και σε κάθε
περίπτωση έως και τη συµπλήρωση του 21 ου έτους της ηλικίας τους. Περαιτέρω
ανανέωση της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου αυτού. Εάν η
ανανέωση της δεν πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία ενός έτους, ο υπήκοος
τρίτης χώρας υποχρεούται να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος. Σε περίπτωση που
η ανωτέρω αυτοτελής άδεια διαµονής ανανεωθεί για σπουδές, ο υπήκοος τρίτης
χώρας µπορεί, µετά το πέρας των σπουδών του, να την ανανεώσει σύµφωνα µε τις
προβλέψεις και τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.
5. Στους συζύγους επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς, που
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, χορηγείται άδεια διαµονής διάρκειας πέντε (5) ετών.
η οποία παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.62 Οι χήρες και τα
ανήλικα τέκνα, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν επαναπατρισθείς ή
παλιννοστήσας ή οµογενής, λαµβάνουν αυτοτελή άδεια διαµονής, διάρκειας πέντε
ετών. Οι άδειες διαµονής της παρούσας χορηγούνται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας, είναι δυνατόν να ανανεώνονται, κάθε φορά, για
ισόχρονο διάστηµα και δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου.
6. «α. Οι σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς, που είναι
υπήκοοι τρίτων χωρών, δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαµονής,
εφόσον:
i. Εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και εφόσον ο
γάµος διήρκεσε, έως την ηµεροµηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της
αγωγής ακύρωσης του γάµου, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος
έχει διανυθεί στην Ελλάδα.
ii. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος
της οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακής βίας, εν όσω υφίστατο ο γάµος.
Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαµονής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
β. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το δικαίωµα διαµονής των ανήλικων τέκνων
ακολουθεί την τύχη του δικαιώµατος διαµονής του γονέα, στον οποίο έχει ανατεθεί
η επιµέλεια.
γ. Στις ρυθµίσεις της παρούσας υπάγονται και οι αλλογενείς σύζυγοι οµογενών από
Αλβανία, το καθεστώς διαµονής των οποίων ρυθµίζεται από τις διατάξεις της υπ’
αριθ. 4000/3/10-δ/09.05.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Τάξης, όπως ισχύει.
δ. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται και στους υπηκόους τρίτων χωρών που
συνεχίζουν να διαµένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως εάν τα γεγονότα της περίπτωσης
α΄ της παρούσας έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον οι
σχετικές αιτήσεις υποβληθούν εντός έτους από την έναρξη ισχύος της
παρούσας».(63)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ΄Η
ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
Άρθρο 61
∆ελτίο διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας Έλληνα ή
πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.
1. Σε µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή επιθυµούν
να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαµένει νόµιµα στη Χώρα και η διάρκεια
διαµονής τους υπερβεί τους τρεις µήνες, χορηγείται "∆ελτίο ∆ιαµονής µέλους
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε.". Το ∆ελτίο αυτό, το οποίο
είναι ατοµικό, για τα µέλη της οικογένειας της επόµενης παραγράφου, χορηγείται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη
εξέτασης λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδροµής των προϋποθέσεων
της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Το ανωτέρω ∆ελτίο έχει διάρκεια πέντε έτη,
ή την προβλεπόµενη περίοδο διαµονής του πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε.,
εφόσον αυτή είναι µικρότερη των πέντε ετών. Οι κάτοχοι του ∆ελτίου ∆ιαµονής
δικαιούνται να εργάζονται.
2.
Ως µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.
νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, καθώς και τα κάτω των 21 ετών κοινά τέκνα τους,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί ή ανεξαρτήτως ηλικίας,
εφόσον συντηρούνται από αυτούς.
β. Τα λοιπά τέκνα του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του
ενός εκ των συζύγων, τα οποία δεν έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους, συµπεριλαµβανοµένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει
ανατεθεί η άσκηση της γονικής µέριµνας, ή ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν
συντηρούνται από αυτούς,
γ. Οι απευθείας ανιόντες του Έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε. και του
ετέρου των συζύγων, που συντηρούνται από αυτούς.
3. Εφόσον πρόκειται για πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε., που διαµένει στη
Χώρα για λόγους σπουδών, ως µέλη της οικογένειας του νοούνται µόνον οι
σύζυγοι και τα συντηρούµενα τέκνα.
4. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. που
επιθυµεί τη χορήγηση ∆ελτίου ∆ιαµονής, κατά την παράγραφο 1, οφείλει να
καταθέσει αίτηση στο δήµο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του
σε διάστηµα τριών µηνών από την ηµεροµηνία άφιξης του στη Χώρα, εφόσον:
α. Είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου,
β. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση µε τον Έλληνα ή πολίτη
κράτους µέλους της Ε.Ε.,
γ. Αποδεικνύει τη νόµιµη διαµονή του πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε. στη Χώρα.
δ. Αποδεικνύει στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 ότι συντρέχει η
προϋπόθεση του συντηρούµενου µέλους.
Εάν υπάρχουν σχετικές σοβαρές ενδείξεις, ζητείται από τις αρµόδιες αρχές να
υποβληθεί ο ενδιαφερόµενος σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, προκειµένου να
πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από ασθένειες που προβλέπονται από την Παγκόσµια
Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές
ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για την προστασία της
δηµόσιας υγείας. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, η οποία και χορηγεί το ∆ελτίο
∆ιαµονής το βραδύτερο µέσα σε έξι µήνες αφότου υποβληθεί η σχετική αίτηση.
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5.Το ∆ελτίο ∆ιαµονής δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εκτός από
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 75 του νόµου αυτού και εφόσον:
α. Ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. και τα µέλη της
οικογένειας του έπαυσαν να διάγουν πραγµατικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
β. ∆ιαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάµος, η υιοθεσία ή η
αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί µε κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των
διατάξεων του νόµου αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί το ∆ελτίο ∆ιαµονής ή
Μόνιµης ∆ιαµονής. Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό
αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συµβίωση των µελών της οικογένειας ή δεν
υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία
της ταυτότητας του ετέρου συζύγου. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται και στη
∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 62
Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώµατος διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών,
µελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.
1.Τα µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. διατηρούν
προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής όταν:
α. Ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. αποβιώσει και τα µέλη
της οικογένειας διαµένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το
θάνατο του.
β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, εκ των
οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιµέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νοµίµως
σε έναν από τους συζύγους που είναι υπήκοος τρίτης χώρας.
γ. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το
µέλος της οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος.
δ. Ο ένας των συζύγων απολαύει νοµίµως του δικαιώµατος επικοινωνίας µε
ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη
συµφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγµατοποιούνται
στην Ελλάδα και για όσο διάστηµα απαιτείται.
2. Πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, κατά το επόµενο
άρθρο, το δικαίωµα διαµονής εξακολουθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι πολίτες
άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. αποδεικνύουν πως έχουν εισόδηµα από ασκούµενη
δραστηριότητα στη Χώρα ή δια θέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα
µέλη της οικογένειας τους, ώστε να µην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της
διαµονής τους το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και να έχουν πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας.
3. Σε περίπτωση που ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.
αναχωρήσει από τη Χώρα ή αποβιώσει, τα τέκνα και ένας των συζύγων, ο οποίος
έχει την επιµέλεια τους, διατηρούν το δικαίωµα διαµονής, εφόσον τα τέκνα είναι
εγγεγραµµένα σε εκπαιδευτικό ίδρυµα και για όσο χρόνο υπολείπεται µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, τον οποίο παρακολουθούν.
Άρθρο 63
∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας
Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε. Ε.
1. Τα µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε., τα οποία
διαµένουν νοµίµως στη Χώρα µε τον Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συνεχές χρονικό διάστηµα πέντε ετών, έχουν δικαίωµα
µόνιµης διαµονής στη Χώρα. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και υπό την επιφύλαξη λόγων
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δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, "∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής", το οποίο ανανεώνεται
αυτοδικαίως ανά δεκαετία και παρέχει στον κάτοχο δικαίωµα πρόσβασης στην
αγορά εργασίας.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον αναγνωριστεί στον
πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. δικαίωµα µόνιµης διαµονής πριν από τη
συµπλήρωση συνεχούς διαστήµατος πέντε ετών, τα µέλη της οικογένειας που
διαµένουν µαζί του αποκτούν δικαίωµα µόνιµης διαµονής.
3. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. που
επιθυµεί τη χορήγηση ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής, κατά τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου αυτού, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση δύο µήνες πριν από τη
λήξη της ισχύος του ∆ελτίου ∆ια µονής του.
4. ∆ιακοπή της διαµονής, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόµενα έτη, δεν
θίγει την ισχύ του ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής.
5. Σε περίπτωση που ο πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. απεβίωσε, ενόσω
ακόµη εργαζόταν, αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς µόνιµης διαµονής στην
Ελλάδα δυνάµει της παραγράφου 2, τα µέλη της οικογένειας του που διέµεναν
µαζί του στη Χώρα, έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα, υπό την
προϋπόθεση ότι:
α. Ο πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. είχε διαµείνει στη Χώρα µέχρι το
χρόνο του θανάτου του επί δύο συνεχή έτη ή
β. Ο θάνατος του οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια.
6.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου αυτού, τα µέλη
της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε. που εµπίπτουν στην
παράγραφο 1 περιπτώσεις α' και β' του προηγούµενου άρθρου και πληρούν τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις αποκτούν δικαίωµα µόνιµης διαµονής εάν έχουν
διαµείνει νοµίµως στη Χώρα για πέντε συνεχή έτη.

Άρθρο 64
Γενικές διατάξεις περί ∆ελτίων ∆ιαµονής υπηκόων τρίτης χώρας, µελών
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους της Ε. Ε.
1. Η ισχύς του ∆ελτίου ∆ιαµονής, καθώς και το αδιάλειπτο της διαµονής, δεν
θίγονται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι µήνες ετησίως
ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκ πλήρωση υποχρεωτικής
στρατιωτικής θητείας ή από απουσία δώδεκα συνεχόµενων µηνών κατ' ανώτατο
όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνης και µητρότητας, σοβαρής
ασθένειας, σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης ή µετακίνησης σε άλλο κράτος
µέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα.
2. Η έκδοση του ∆ελτίου ∆ιαµονής και του ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής δεν
υπόκειται σε καταβολή παραβόλου.
«3. Οι πολίτες της Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα βάσει του παρόντος νόµου
απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς εντός του πεδίου εφαρµογής της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.. Το ευεργέτηµα αυτό απονέµεται στα µέλη
της οικογένειάς τους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν το δικαίωµα
διαµονής ή µόνιµης διαµονής, καθώς και στα µέλη οικογένειας Έλληνα που είναι
πολίτες τρίτων χωρών και έχουν οµοίως δικαίωµα διαµονής ή µόνιµης διαµονής.»
(64)

64

Στο άρθρο 64 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 τίθεται ως άνω όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 παρ.12 του Ν.4071/2012.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
Άρθρο 65
Πεδίο εφαρµογής
1. Η κοινωνική ένταξη αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωµάτων στους υπηκόους
τρίτων χωρών, τα οποία διασφαλίζουν αφ' ενός την αναλογικώς ισότιµη
συµµετοχή τους στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Χώρας και,
αφ' ετέρου, αποβλέπουν στην υποχρέωση σεβασµού των θεµελιωδών κανόνων και
αξιών της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι των δράσεων
του ολοκληρωµένου προγράµµατος, σύµφωνα µε την πρόβλεψη της παραγράφου
4 του επόµενου άρθρου, µε παράλληλη διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας.
2. Οι δράσεις κοινωνικής ένταξης µπορούν να εφαρµόζονται σε όλους τους
υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων το νοµικό καθεστώς εισόδου και διαµονής
ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, πρωτίστως δε σε εκείνους που
η εργασία τους δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς και στα µέλη των
οικογενειών τους, τα οποία γίνονται δεκτά στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για την
οικογενειακή επανένωση. Η επιτυχής ολοκλήρωση των δράσεων συναρτάται µε τη
χορήγηση σε αυτούς συγκεκριµένων δικαιωµάτων αναλόγων µε εκείνα των
ηµεδαπών. Από τις δράσεις κοινωνικής ένταξης µπορούν να ωφελούνται, επίσης,
οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στη
Χώρα µας, καθώς και οι πρόσφυγες και τα άτοµα που τελούν υπό καθεστώς
διεθνούς προστασίας.
3. Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ένταξης µπορεί να συµπεριλαµβάνονται
ευεργετικά µέτρα, ικανά να βοηθήσουν την ανάπτυξη της Χώρας προέλευσης των
υπηκόων τρίτων χωρών, σε περίπτωση επιστροφής τους σε αυτή.

Άρθρο 66
Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης
1. Για την οµαλή προσαρµογή και ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που
διαµένουν νοµίµως στη Χώρα και µε γνώµονα τη διαφορετικότητα και την
πολιτισµική τους ιδιαιτερότητα, το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, σε συνεργασία µε τα καθ' ύλην συναρµόδια Υπουργεία και φορείς,
εφαρµόζει Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης.
2. Οι βασικές αρχές που διέπουν το ανωτέρω Πρόγραµµα και δεσµεύουν όλους
τους συµµετέχοντες φορείς είναι οι ακόλουθες:
α. Η αποφυγή οποιασδήποτε µορφής διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων
χωρών λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης,
γενετήσιων χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή
άλλων φρονηµάτων, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας,
αναπηριών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
β. Η επιδίωξη εφαρµογής ίσης µεταχείρισης, σε κάθε πτυχή της οικονοµικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
µε στόχο την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
γ. Ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους, όπως αυτά διασφαλίζονται από
την εσωτερική έννοµη τάξη, σχετικά µε την προστασία της πολιτισµικής και
θρησκευτικής ιδιαιτερότητας.
δ. Η υποστήριξη, ανάδειξη και προβολή της προσωπικής τους συµβολής στις
ευρύτερες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και των
προσπαθειών τους για αυτοεξυπηρέτηση και προσωπική συµµετοχή στη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής τους.
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ε. Η υποβοήθηση της συνοχής των οικογενειών τους και η ενίσχυση των
υφιστάµενων υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων, στα οποία συµµετέχουν.
στ. Η ενίσχυση της ουσιαστικής συµµετοχής τους, ως εταίρων, στο σχεδιασµό,
εφαρµογή και αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η ανάπτυξη προς
τούτο ισχυρών συµβουλευτικών δοµών.
3.
Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης διαρθρώνεται σε υποπρογράµµατα
ανά τοµέα ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία, όπως
είναι τα υποπρογράµµατα για την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων,
προώθησης στην απασχόληση, εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, πολιτιστικής
και πολιτισµικής στήριξης, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ευαισθητοποίησης της
κοινής γνώµης , «καθώς και ενηµέρωσης του κοινού, ότι η υποβοήθηση της
παράνοµης µετανάστευσης αποτελεί εγκληµατική δραστηριότητα, η οποία
διαπράττεται συχνά από οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες για πορισµό κέρδους
και δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους εµπλεκόµενους µετανάστες.». (65)
Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποπρογραµµάτων, το Υπουργείο Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και µεριµνά,
σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και φορείς, για την ανάληψη δράσεων
και µέτρων πολιτικής, που αφορούν τόσο θεσµικές παρεµβάσεις όσο και την
ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών και υπηρεσιών. Με απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών
και των καθ' ύλην αρµόδιων Υπουργών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου αυτού.
4.
Οι δράσεις που αναπτύσσονται και τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο
του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος αποβλέπουν στην επιτυχή ένταξη του
υπηκόου τρίτης χώρας στην ελληνική κοινωνία και καλύπτουν τους ακόλουθους,
κυρίως, τοµείς:
α. την πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
β. την επιτυχή παρακολούθηση εισαγωγικών µαθηµάτων σχετικά µε την ιστορία,
τον πολιτισµό και τον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας,
γ. την ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας και
δ. την ενεργό κοινωνική συµµετοχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ
Άρθρο 67
Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του επί µακρόν διαµένοντος
1.
Ο ενήλικος υπήκοος τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα κατά τα πέντε
τελευταία έτη στην Ελλάδα µπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του επί µακρόν
διαµένοντος. Το αντίστοιχο δικαίωµα έχει προσωποπαγή χαρακτήρα. Το ανωτέρω
διάστηµα πρέπει να είναι συνεχές, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του
άρθρου αυτού. Για την απόκτηση της ανωτέρω ιδιότητας πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Να διαθέτει για τον ίδιο και για τα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας του
σταθερούς και τακτικούς πόρους, οι οποίοι αξιολογούνται σύµφωνα µε τη φύση
τους.
β. Να διαθέτει για τον ίδιο και τα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας του πλήρη
ασφάλιση ασθένειας.
65

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 3386/2005, µετά τη
φράση «ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης», στη θέση της συντοµογραφίας «κ.λπ.» τίθεται η
εξής φράση: «,καθώς και ενηµέρωσης του κοινού, ότι η υποβοήθηση της παράνοµης
µετανάστευσης αποτελεί εγκληµατική δραστηριότητα, η οποία διαπράττεται συχνά από οργανωµένες
εγκληµατικές οµάδες για πορισµό κέρδους και δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους
εµπλεκόµενους µετανάστες.», µε το άρθρο τέταρτο παρ.15 του Ν.3875/2010.
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γ. Να διαθέτει κατάλυµα, το οποίο πληροί προδιαγραφές υγιεινής.
δ. « Να διαθέτει σωρευτικά: αα) επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ββ)
γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού.» (66)
2. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α. Στους κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές, απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,
καθώς και για επαγγελµατική κατάρτιση.
β. Στους κατόχους άδειας διαµονής, η οποία από τη φύση της έχει προσωρινό
χαρακτήρα, όπως στις περιπτώσεις των άρθρων 16, 18, 19 και 20 παρ. 5.
γ. Στους υπαγόµενους στο καθεστώς της Σύµβασης της Βιέννης του 1961 για τις
διπλωµατικές σχέσεις, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν.δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108 Α) και
της Σύµβασης της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις, η οποία έχει
κυρωθεί µε το ν. 90/1975 (ΦΕΚ 150 Α΄).
3. Οι περίοδοι διαµονής για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο δεν προσµετρώνται για τον υπολογισµό της πενταετούς περιόδου.
4. Περίοδοι απουσίας, εφόσον είναι κατώτερες των έξι διαδοχικών µηνών και δεν
υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα µήνες εντός της πενταετίας, προσµετρώνται στον
υπολογισµό της πενταετίας.
5. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαµονής του επί µακρόν
διαµένοντος είναι εκείνο που ανανέωσε την οικεία άδεια διαµονής του πριν από τη
συνδροµή των προϋποθέσεων και κριτηρίων απόκτησης της άδειας διαµονής του
επί µακρόν διαµένοντος.
Άρθρο 68 (67)
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού
αποδεικνύεται µε έναν από τους ακόλουθους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της
υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, β)
τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, γ) αναγνωρισµένο τίτλο αποφοίτησης από τµήµατα
ελληνικής
γλώσσας
πανεπιστηµίων
του
εξωτερικού,
δ)
πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ.
60/2010 και ε) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και
στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού µετά από επιτυχή εξέταση που
διενεργείται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης σε συνεργασία
µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την
πιστοποίηση της ελληνοµάθειας.
2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Α, που έχει εκδοθεί
σύµφωνα µε το π.δ. 363/1998 (Α'242), ή Α2, που εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ.
60/2010 (Α'98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας,
ιστορίας και πολιτισµού προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ.
150/2006 (Α'160), εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς
γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου.

66
67

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) τίθεται ως
άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 παρ.7 α του N.3879/2010(ΦΕΚ Α-163).
Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 (Α'212), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν.
4018/2011 (Α'215), αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 31 του Ν.4115/2013
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3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού από τη Γενική
Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓ∆ΒΜ της
επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού για τους κατόχους
πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, µπορούν να συµµετέχουν όσοι
πολίτες τρίτων χωρών διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορούν να εξαιρούνται από τη
διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που
προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών
προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, ιδίως στο πλαίσιο προγραµµάτων
ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων
διαµονής µακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτηµα
που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόµενο των ειδικών προγραµµάτων
εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.
6. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ύψος του
παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 69
Ρύθµιση ειδικών θεµάτων επί µακρόν διαµενόντων
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και ∆ηµόσιας Τάξης και στο πλαίσιο των προβλέψεων της Οδηγίας
2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003, ρυθµίζονται όλα τα
ειδικά θέµατα που αναφέρονται στα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στη διαδικασία
διαπίστωσης της ιδιότητας του επί µακρόν διαµένοντος, καθώς και τα αντίστοιχα
που αφορούν ζητήµατα ανάκλησης ή απώλειας της ανωτέρω ιδιότητας,
διασφάλισης των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτήν, οριοθέτησης του
δικαιώµατος κινητικότητας και ειδικών προϋποθέσεων προστασίας από την
απέλαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆΄
ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ
Άρθρο 70
Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για ολιγοήµερη διαµονή
1. Υπήκοος τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για τουρισµό, συνέδρια,
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήµερη διαµονή, µπορεί
να παραµείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαµονής, για όσο χρόνο ισχύει η προξενική
θεώρηση ή για χρονικό διάστηµα τριών µηνών, εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης
χώρας στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση.
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2. Παράταση του χρόνου διαµονής µέχρι έξι µήνες µπορεί να χορηγηθεί σε
υπήκοο τρίτης χώρας για λόγους εξαιρετικούς, ιδιαίτερα λόγω ανωτέρας βίας,
ανθρωπιστικών, επαγγελµατικών ή σοβαρών προσωπικών λόγων, εφόσον διαθέτει
επαρκείς πόρους διαβίωσης. Η αίτηση υποβάλλεται, πριν από τη λήξη της
θεώρησης εισόδου ή του ελεύθερου χρόνου διαµονής, στην αστυνοµική αρχή του
τόπου διαµονής και καταχωρίζεται στο διαβατήριο του υπό µορφή σχετικής
σφραγίδας.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών και
∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται το ύψος του απαιτούµενου συναλλάγµατος για κάθε
ηµέρα διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα. Με όµοια απόφαση είναι
δυνατή η αναπροσαρµογή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 71
∆ικαιώµατα
1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα ασφαλίζονται
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά
δικαιώµατα µε τους ηµεδαπούς.
2. Οι διατάξεις του ν.δ. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κοινωνική
προστασία, εφαρµόζονται και στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν
νόµιµα στην Ελλάδα.
3. Οι κρατούµενοι υπήκοοι τρίτων χωρών ενηµερώνονται, σε γλώσσα την οποία
κατανοούν, αµέσως µετά την εισαγωγή τους σε ίδρυµα, για τους κανόνες
διαβίωσης τους σε αυτό, καθώς και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
∆ιευκολύνεται, επίσης, η επικοινωνία τους µε διπλωµατικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους του Κράτους, του οποίου έχουν την ιθαγένεια ή από το οποίο
προέρχονται, καθώς και µε τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.
4. Οι πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 3 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α)
διώκονται αυτεπαγγέλτως.
5. Υπήκοος τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα και εξέρχεται
προσωρινά από το ελληνικό έδαφος δικαιούται επανεισόδου, εφόσον η άδεια
διαµονής του εξακολουθεί να ισχύει κατά το χρόνο της επανεισόδου του.
Άρθρο 72
Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση
1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαµένουν στην Ελληνική Επικράτεια,
υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ηµεδαποί.
2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισµούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της
σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.
3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δηµόσια σχολεία
απαιτούνται τα αντίστοιχα µε τα προβλεπόµενα για τους ηµεδαπούς
δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, µε ελλιπή δικαιολογητικά µπορεί να εγγράφονται
στα δηµόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος µε την ιδιότητα του πρόσφυγα και
όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθµη κατάσταση.
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γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα, ακόµη και αν δεν
έχει ρυθµισθεί η νόµιµη διαµονή τους σε αυτήν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων µπορεί να
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη Χώρα
προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθµίδες του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και εγγραφής µαθητών, οι οποίοι είναι υπήκοοι
τρίτων χωρών, στα δηµόσια σχολεία. Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται
θέµατα προαιρετικής διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας και πολιτισµού εκεί όπου
υπάρχει ικανός αριθµός µαθητών που ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών
δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων και να καθορίζονται
η εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν τη
µητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισµού της Χώρας προέλευσης τους.
5. Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, υπό
τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ηµεδαποί.
Άρθρο 73
Υποχρεώσεις
1. «Με την επιφύλαξη της καθιέρωσης του αυτοτελούς εγγράφου, η υποβολή
αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαµονής ή για κάθε ανανέωση αυτής µπορεί
να γίνει, είτε µε αυτοπρόσωπη παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας, είτε µε
εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε από συζύγους, ανιόντες και
ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος αποκλειστικώς από αστυνοµική
αρχή».(68) Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται
εγγράφως µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από
αστυνοµική αρχή και µε την προϋπόθεση τήρησης της παραγράφου 1 του άρθρου
84 του νόµου αυτού. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη
χορήγηση της άδειας διαµονής ή της ανανέωσης της, µε δικαστικό επιµελητή ή
τηλεοµοιοτυπία, δεν είναι επιτρεπτή.
2. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαµονής του στην Ελλάδα,
υποχρεούται να δηλώσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης:
α. Κάθε µεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του.
β. Κάθε µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή
ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου.
γ. «Την απώλεια ή την ανανέωση ή µεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου του
ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου».(69)
δ. Την απώλεια του δελτίου διαµονής ή µόνιµης διαµονής.70
ε. Κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη και στο είδος της απασχόλησης.
στ. Την καταγγελία της σύµβασης εργασίας.
Ειδικά, η µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας γνωστοποιείται και στο οικείο
αστυνοµικό τµήµα.
«Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται µέσα σε δύο µήνες αφότου συµβεί το αντίστοιχο
γεγονός, πλην της περίπτωσης ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία µπορεί να γίνει
µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαµονής και
της δήλωσης γέννησης τέκνου που τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου».(71)
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3. Υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαµονής, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς
άλλη ειδοποίηση µέχρι την τελευταία ηµέρα της λήξης της ισχύος της, εκτός αν
πριν από τη λήξη της έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της και του έχει
χορηγηθεί η βεβαίωση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του παρόντος.
4. Υπήκοος τρίτης χώρας, στον οποίο δεν εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας διαµονής
ή η ανανέωσή της, καθώς και στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας, υποχρεούται
να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος χωρίς άλλες διατυπώσεις εντός τριάντα
ηµερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης. (72)
5. «Υπήκοος τρίτης χώρας, που παραβιάζει την προθεσµία οικειοθελούς
αναχώρησης ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, διαµένει παράνοµα στη Χώρα για
χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ηµέρες, υποχρεούται κατά την
αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του προβλεπόµενου παραβόλου για
άδεια διαµονής ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνοµης διαµονής είναι
µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο
του προβλεπόµενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαµονής.
Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίµου καθορίζεται µε
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.
Εξαιρούνται από την επιβολή προστίµων:
α) οι ανήλικοι,
β) όσοι έχουν την ιδιότητα του οµογενούς,
γ) όσοι έχουν την ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ηµεδαπού, οµογενούς ή
κοινοτικού,
δ) όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες και προγράµµατα οικειοθελούς
επαναπατρισµού,
ε) όσοι παραβιάζουν το νόµιµο χρόνο παραµονής τους στην ελληνική επικράτεια
για λόγους ανωτέρα βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από
την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδροµή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε
περίπτωση αποφαίνεται η αστυνοµική αρχή που πραγµατοποιεί τον έλεγχο
αναχώρησης του αλλοδαπού». (73)

72
73

Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 καταργήθηκε µε το άρθρο 42 παρ.4 του
N.3907/2011(ΦΕΚ Α-7/26.01.2011).
Η παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 του ν.
3536/2007 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 42 παρ.5 του
N.3907/2011(ΦΕΚ Α-7/26.01.2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ-ΑΠΕΛΑΣΗ
Άρθρο 74
Περιορισµοί στην κίνηση και εγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στη Χώρα έχουν ελευθερία
κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της Επικράτειας. Με προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης,
µπορεί να απαγορεύεται, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, η διαµονή ή η
εγκατάσταση τους σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές της Χώρας.
Άρθρο 75
Ειδικές ρυθµίσεις
Η άδεια διαµονής δεν χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται,

1.
εφόσον:
α. ∆εν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του νόµου αυτού.
β. Αποδειχθεί µε δικαστική απόφαση ή προκύπτει από αµετάκλητο βούλευµα του
αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου ότι χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές
πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε µε
οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα.
«γ. ∆ιαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις
γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 73 του παρόντος.». (74)
2.Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) για την άσκηση
προσφυγής κατά πράξεων του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, κατ' ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α), δεν εφαρµόζεται για τις
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που εκδίδονται κατ' εφαρµογή
του νόµου αυτού.
3. «Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεων ακυρώσεως υπηκόων τρίτων χωρών κατά
απόρριψης αιτήµατός τους για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαµονής, καθώς και
κατά της ανακλήσεως τούτων, µπορούν να ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός µηνός από την επίδοση της
σχετικής άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
θεωρουµένου του χρόνου που έχει διανυθεί από τη λήξη ισχύος αυτών µέχρι την
υποβολή της ανωτέρω αίτησης ανανέωσής τους, ως χρόνου νόµιµής διαµονής στη
Χώρα».(75)
Άρθρο 76
Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης
1.
Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται εφόσον:
α. Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον
ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για εγκλήµατα προσβολής του πολιτεύµατος,
προδοσίας της Χώρας, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και διακίνηση
ναρκωτικών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, διεθνή
οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας,
εγκλήµατα περί το νόµισµα, εγκλήµατα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκου, κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόµου περί
µεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης,
λαθρεµπορίας, για εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση
λαθροµεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση της µεταφοράς ή
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Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.3386/2005, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 17 του ν.3536/2007, καταργήθηκε µε το άρθρο 28, παρ. 3 του ν.3613/2007
75
Προστέθηκε µε το άρθρο 28, παρ. 4 του ν.3613/2007.
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προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη και
εφόσον η απέλαση του δεν διατάχθηκε από το αρµόδιο δικαστήριο.
β. Έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόµου αυτού.
γ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια τάξη ή
την ασφάλεια της Χώρας. Ο αλλοδαπός θεωρείται επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη
ή ασφάλεια ιδίως όταν σε βάρος του ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα που
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3) µηνών.(76)
δ. «Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία,
επειδή πάσχει από λοιµώδες νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευάλωτες σε λοιµώδεις
ασθένειες, ιδίως λόγω της κατάστασης της δηµόσιας υγείας στη χώρα προέλευσής
τους ή της χρήσης ενδοφλέβιων µη σύννοµων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο
πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2734/1999, ή του ότι διαµένει
υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως τα
θέµατα αυτά καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις». (77)
2. Η απέλαση διατάσσεται µε απόφαση του οικείου Αστυνοµικού ∆ιευθυντή και,
προκειµένου περί Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης,
από τον αρµόδιο για θέµατα αλλοδαπών Αστυνοµικό ∆ιευθυντή ή ανώτερο
Αξιωµατικό, που ορίζεται από τον οικείο Γενικό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή, αφού
προηγουµένως δοθεί στον αλλοδαπό προθεσµία τουλάχιστον σαράντα οκτώ ωρών
για να υποβάλει τις αντιρρήσεις του.
3. «Εφόσον ο αλλοδαπός εκ των εν γένει περιστάσεων κρίνεται ύποπτος φυγής ή
επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή αποφεύγει ή παρεµποδίζει την προετοιµασία της
αναχώρησής του ή τη διαδικασία αποµάκρυνσής του, µε απόφαση των οργάνων
της προηγούµενης παραγράφου, διατάσσεται η προσωρινή κράτησή του µέχρι την
έκδοση, εντός τριών (3) ηµερών, απόφασης ως προς την απέλασή του. Εφόσον
εκδοθεί απόφαση απέλασης, η κράτηση συνεχίζεται ως την εκτέλεση της
απέλασης, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
Σε περίπτωση που η απέλαση καθυστερεί επειδή αυτός αρνείται να συνεργαστεί ή
καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων για την απέλασή του εγγράφων από τη χώρα
καταγωγής ή προέλευσής του, η κράτηση του αλλοδαπού είναι δυνατόν να
παραταθεί για περιορισµένο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. Ο
αλλοδαπός πρέπει να πληροφορείται στη γλώσσα που κατανοεί, τους λόγους της
κράτησής του και να διευκολύνεται η επικοινωνία µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο
του. Ο αλλοδαπός που κρατείται, παράλληλα µε τα δικαιώµατα που έχει σύµφωνα
µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, µπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά
της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησής του ενώπιον του προέδρου ή
του υπ’ αυτού οριζόµενου πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην
Περιφέρεια του οποίου κρατείται». (78)
«4. Οι αντιρρήσεις πρέπει να διαλαµβάνουν συγκεκριµένους λόγους, µπορούν δε
να υποβληθούν και προφορικώς, οπότε συντάσσεται συναφώς, από το γραµµατέα,
σχετική έκθεση.
Ως προς την εκδίκαση αυτών, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 και της παραγράφου 1 του άρθρου 204 του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Εφόσον ζητηθεί, ακούγεται υποχρεωτικά από τον
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Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ. της παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3386/2005 όπως είχε αντικατασταθεί
µε το άρθρο 48 παρ. 1 του ν.3772/2009 (ΦΕΚ Α-112) καταργήθηκε µε το άρθρο 25 παρ.2 του
Ν.3938/2011. (ΦΕΚ Α-61)
77
Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν.3386/2005 (Α΄ 212) τίθεται ως άνω όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 59 παρ.2 του Ν.4075/2012. Σύµφωνα µε την παρ. 3. του άρθρου 59 του
Ν.4075/2012 : Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους υποβάλλονται
υποχρεωτικά σε υγειονοµική εξέταση και στην προσήκουσα νοσηλεία. Για τους χώρους νοσηλείας
εφαρµόζονται οι περί κρατουµένων διατάξεις, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
κράτησής τους.
78
Η παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3386/2005 προστέθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του ν.3772/2009
(ΦΕΚ Α-112)
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δικαστή ο αντιλέγων ή ο δικαστικός του πληρεξούσιος, τούτο δε µπορεί να
διατάξει, σε κάθε περίπτωση, και ο δικαστής.»
Οι κατά τη διαδικασία αυτή προβαλλόµενοι ισχυρισµοί πρέπει να αποδεικνύονται
παραχρήµα.
Ο αρµόδιος κατά την παράγραφο 3 δικαστής, ο οποίος κρίνει και για τη νοµιµότητα
της κράτησης ή της παράτασής της, εκδίδει παραχρήµα την απόφασή του για τις
αντιρρήσεις, την οποία διατυπώνει συνοπτικώς στο τηρούµενο πρακτικό.
Αντίγραφο του πρακτικού αυτού παραδίδεται αµέσως στην αστυνοµική αρχή.
Αν πρόκειται για ηµέρα αργίας, δεν απαιτείται η παρουσία γραµµατέα, τα σχετικά
δε πρακτικά, καθώς και η κατά την παράγραφο 1 έκθεση, συντάσσονται από τον
ίδιο δικαστή. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο.» (79)
5. «Σε περίπτωση που ο προς απέλαση αλλοδαπός δεν κρίνεται ύποπτος φυγής ή
επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή ο πρόεδρος του διοικητικού πρωτοδικείου
διαφωνεί ως προς την κράτησή του, µε την ίδια απόφαση τάσσει σε αυτόν
προθεσµία προς αναχώρηση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες,
εκτός και αν συντρέχει λόγος που κωλύει την απέλαση». (80)
6. Η κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού απόφαση µπορεί να
ανακληθεί ύστερα από αίτηση των διαδίκων, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε
νέα στοιχεία, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 205 παρ. 6 του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999). (81)
Άρθρο 77
Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης
Κατά της απόφασης απέλασης δικαιούται ο αλλοδαπός να προσφύγει µέσα σε
προθεσµία πέντε ηµερών από την κοινοποίηση της στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης
ή στο εξουσιοδοτούµενο από αυτόν όργανο. Η σχετική απόφαση εκδίδεται µέσα σε
τρεις εργάσιµες ηµέρες από την άσκηση της προσφυγής. Η άσκηση προσφυγής
συνεπάγεται την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Σε περίπτωση κατά την οποία
µε την απόφαση απέλασης έχει διαταχθεί και η κράτηση, η αναστολή αφορά µόνο
την απέλαση.
Άρθρο 78
Αναστολή απέλασης
Αν δεν είναι εφικτή η άµεση απέλαση του αλλοδαπού από τη Χώρα για λόγους
ανωτέρας βίας, ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης ή το εξουσιοδοτηµένο όργανο µπορεί,
µε απόφαση του, να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης απέλασης. Με όµοια
απόφαση επιβάλλονται στον αλλοδαπό περιοριστικοί όροι.
Άρθρο 79 (82)
Προστασία από την απέλαση
1. Απαγορεύεται η απέλαση, εφόσον ο αλλοδαπός:
α. Είναι ανήλικος και οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιµέλεια του
διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
β. Είναι γονέας ηµεδαπού ανηλίκου και έχει την επιµέλεια ή έχει υποχρέωση
διατροφής, την οποία εκπληρώνει.
γ. Έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.
79
80

81
82

Στο άρθρο 76 του ν. 3386/2005 προστέθηκε ως άνω νέα παράγραφος 4, µε το άρθρο 55 του
Ν.3900/2010 και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθµήθηκαν σε 5 και 6 αντίστοιχα.
Στο άρθρο 76 του ν. 3386/2005 προστέθηκε ως άνω νέα παράγραφος 4, µε το άρθρο 55 του
Ν.3900/2010 και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθµήθηκαν σε 5 και 6 αντίστοιχα. Η παράγραφος 5 του
ιδίου άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.3900/2010
Στο άρθρο 76 του ν. 3386/2005 προστέθηκε ως άνω νέα παράγραφος 4, µε το άρθρο 55 του
Ν.3900/2010 και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθµήθηκαν σε 5 και 6 αντίστοιχα.
Ο άρθρο 79 καταργήθηκε µε το άρθρο 42 παρ.6 του N.3907/2011(ΦΕΚ Α-7/26.01.2011).
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δ. Έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή έχει ζητήσει την παροχή ασύλου, υπό την
επιφύλαξη των άρθρων 32 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης του 1951.
ε. Είναι ανήλικος στον οποίο έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά µέτρα µε απόφαση
του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων.
Στην απαγόρευση της απέλασης περιλαµβάνονται και οι έγκυες γυναίκες κατά τη
διάρκεια της κύησης και για έξι µήνες µετά τον τοκετό.
2. ∆εν απαγορεύεται η απέλαση στις περιπτώσεις β' και γ' της προηγούµενης
παραγράφου, όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή την
εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία.
Άρθρο 80
∆απάνες απέλασης
1. Η δαπάνη απέλασης και τα έξοδα διατροφής καταλογίζονται στον αλλοδαπό. Αν
ο αλλοδαπός δεν διαθέτει το αναγκαίο χρηµατικό ποσό, τούτο καταβάλλεται από
το ∆ηµόσιο κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από τον υπόχρεο. Το
καταβαλλόµενο από το ∆ηµόσιο ποσό βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων
2. Αν η είσοδος ή η διαµονή του αλλοδαπού έχει επιτραπεί µε κατάθεση
εγγυητικής
επιστολής
από
τρίτο
πρόσωπο,
τα
έξοδα
απέλασης,
συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης διατροφής, βαρύνουν εις ολόκληρον τον
αλλοδαπό και το πρόσωπο που έχει καταθέσει την εγγυητική επιστολή. Αν αυτοί
αρνούνται την καταβολή τους, τότε η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της αρµόδιας για την απέλαση αρχής.
3. Εργοδότης, ο οποίος απασχολεί αλλοδαπό χωρίς την απαιτούµενη άδεια
διαµονής, βαρύνεται µε τη δαπάνη απέλασης και τα έξοδα διατροφής του.
4. Αν ο αλλοδαπός αρνείται να επιβιβασθεί στο µεταφορικό µέσο, προκειµένου να
αποµακρυνθεί από τη Χώρα, η αποµάκρυνση του µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
συνοδεία αστυνοµικής δύναµης µέχρι τη χώρα προορισµού του, ύστερα από
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και εφόσον
εξασφαλίζονται όλα τα εχέγγυα ασφαλούς µετάβασης, διαµονής και επιστροφής
των συνοδών αστυνοµικών. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται και για την περίπτωση
άρνησης επιβίβασης, όταν συντρέχει απαγόρευση εισόδου, κατά τις προβλέψεις
του άρθρου 8 του νόµου αυτού.
Άρθρο 81
Ειδικοί χώροι παραµονής αλλοδαπών
1. Ο αλλοδαπός, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του νόµου αυτού, κρατείται στην οικεία αστυνοµική
αρχή. Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης του παραµένει σε
ειδικούς χώρους, οι οποίοι ιδρύονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ∆ηµόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας των χώρων αυτών.
2. Την ευθύνη της φύλαξης των ειδικών χώρων παραµονής έχει η Ελληνική
Αστυνοµία.
Άρθρο 82
Ανεπιθύµητοι αλλοδαποί
1. Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης τηρεί κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών. Τα
κριτήρια και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής αλλοδαπών από τον κατάλογο
αυτόν καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
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και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας
Τάξης.
2. Αλλοδαπός που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος είναι υποχρεωµένος να
εγκαταλείψει τη Χώρα, αφότου εγγραφεί στον κατάλογο ανεπιθύµητων, µέσα σε
προθεσµία που ορίζεται κάθε φορά από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης. Αν δεν
συµµορφωθεί, απελαύνεται.
3. Αλλοδαπός, στον οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, επειδή είναι
εγγεγραµµένος στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών, οφείλει να αναχωρήσει
αµέσως, άλλως επαναπροωθείται αµέσως στη χώρα προέλευσης ή σε τρίτη χώρα,
όπου µπορεί να επιτραπεί η είσοδος µε ευθύνη και δαπάνες του ίδιου ή εκείνου
που τον µετέφερε, οι οποίοι υποχρεούνται και στην καταβολή κάθε άλλης
αναγκαίας δαπάνης που απαιτείται µέχρι την αναχώρηση του. Στους µεταφορείς,
όταν αρνούνται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, επιβάλλεται, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ έως
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, για κάθε µεταφερόµενο άτοµο. Με την ίδια
απόφαση τα χρησιµοποιηθέντα µεταφορικά µέσα φυλάσσονται και αποδίδονται σε
αυτούς µετά την εκ πλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και την καταβολή του
επιβληθέντος προστίµου ή την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης
τράπεζας, που καλύπτει το ποσό των ανωτέρω υποχρεώσεων τους και του
επιβληθέντος προστίµου.
4. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τριών
χιλιάδων (3.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ τιµωρείται κάθε αλλοδαπός, ο
οποίος επανέρχεται παράνοµα στη Χώρα και είναι καταχωρηµένος στον κατάλογο
των ανεπιθύµητων αλλοδαπών. Η άσκηση ένδικων µέσων δεν έχει ανασταλτικό
αποτέλεσµα.
5. Με απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται η
ειδικότερη διαδικασία για την εκτέλεση των αποφάσεων απέλασης, που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, καθώς και εκείνων που διατάσσονται
µε αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε τα άρθρα 74 και 99 του
Ποινικού Κώδικα.
«6. ∆ιαγράφεται από τον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών ο αλλοδαπός που
έχει χαρακτηρισθεί θύµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις ι' και ια' της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή εκείνος για τον οποίο προκύπτει από αµετάκλητη
δικαστική απόφαση ότι υπήρξε θύµα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης
µεταναστών πριν από την ισχύ του παρόντος νόµου, εφόσον καταχωρήθηκε σε
αυτόν εξαιτίας της καταδίκης του για οποιαδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις της
παράνοµης εισόδου στη Χώρα, της κατοχής και της χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών
εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαµονής ή άλλων, οµοίου
περιεχοµένου, γνήσιων εγγράφων άλλων προσώπων, της παράνοµης εργασίας και
της πορνείας που τέλεσε κατά το χρονικό διάστηµα της παράνοµης διακίνησης του
και για τις οποίες, αιτιολογηµένα, προκύπτει ότι συνδέονται µε κάποιο από τα
εγκλήµατα του άρθρου 1 παράγραφος 1 περιπτώσεις Γ και ια', του οποίου υπήρξε
θύµα».(83)
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Στο άρθρο 82 του ν. 3386/2005 προστέθηκε ως άνω παράγραφος 6, µε το άρθρο τέταρτο παρ.16
του Ν.3875/2010.
PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 83
Παράνοµη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα
1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που εξέρχεται ή επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό
έδαφος ή εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει σε αυτό χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική
περίπτωση και επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν αυτός που επιχειρεί να αναχωρήσει
λαθραίως καταζητείται από τις δικαστικές ή αστυνοµικές αρχές ή υπέχει
φορολογικές ή πάσης φύσεως άλλες υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο ή είναι
υπότροπος.
«Οι κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται και στους πολίτες των κρατών µελών
της Ε.Ε.» (84)
2. Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας εισέλθει στο ελληνικό έδαφος ή εξέλθει από αυτό
χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, ύστερα από
έγκριση του εισαγγελέα εφετών, στον οποίο αναφέρει σχετικώς χωρίς
καθυστέρηση, «µπορεί, αν δεν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 59 παρ. 4 του
Κ.Π.∆., να απόσχει από την ποινική δίωξη για την πράξη αυτήν,», (85) οπότε
γνωστοποιεί αµέσως την απόφαση του αυτή στον διοικητή της αστυνοµικής
υπηρεσίας ή λιµενικής αρχής που διαπίστωσε την παράνοµη είσοδο ή έξοδο,
προκειµένου αυτός, µε απόφαση του, να επαναπροωθήσει τον υπήκοο τρίτης
χώρας αµέσως στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής του. Η έγκριση του εισαγγελέα
εφετών µπορεί να δοθεί µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Αν δεν καταστεί δυνατή
η άµεση επαναπροώθηση του υπηκόου τρίτης χώρας, ο διοικητής της αστυνοµικής
ή λιµενικής αρχής, αφού συντάξει σχετική έκθεση, παραπέµπει τον υπήκοο τρίτης
χώρας στην αρµόδια διοικητική αρχή για απέλαση, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του
νόµου αυτού. Η αρχή αυτή, αν η απέλαση δεν πραγµατοποιηθεί µέσα σε τρεις
µήνες, γνωστοποιεί τούτο στον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Στην
περίπτωση αυτή, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί να ανακαλέσει την
απόφαση του για αποχή από την ποινική δίωξη, ύστερα από έγκριση του
εισαγγελέα εφετών, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ηµέρα της
παράνοµης εισόδου στη Χώρα του υπηκόου τρίτης χώρας.
Άρθρο 84
Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων Κυρώσεις
1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι
οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να µην παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο
ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις, θεώρηση εισόδου
ή άδεια διαµονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαµένουν
νόµιµα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και κλινικές, όταν
πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και
για ανήλικα παιδιά.
«Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπήκοος τρίτης χώρας αδυνατεί να
προσκοµίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι δυνατή η
χορήγηση της άδειας διαµονής µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
84
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Προστέθηκε µε το άρθρο 45, παρ.1στ του ν.3731/2008
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 3386/2005 η φράση «µπορεί να
απόσχει από την ποινική δίωξη για την πράξη αυτήν» αντικαθίσταται ως εξής: «µπορεί, αν δεν
συντρέχει περίπτωση του άρθρου 59 παρ. 4 του Κ.Π.∆., να απόσχει από την ποινική δίωξη για την
πράξη αυτήν», µε το άρθρο τέταρτο παρ.16 του Ν.3875/2010.
PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

59

Περιφέρειας, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας επικαλείται ειδικώς και
αιτιολογηµένως αντικειµενική αδυναµία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ή
καταστάσεων, κατόπιν γνώµης της κατωτέρω Επιτροπής, εκτός αν συντρέχουν
λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τον ανωτέρω σκοπό συνιστάται ειδική
τριµελής Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά µε την ύπαρξη αντικειµενικής
αδυναµίας προσκόµισης ισχυρού διαβατηρίου και συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού ως εξής:
α. έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ως πρόεδρο,
β. τον προϊστάµενο του αρµόδιου Τµήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
γ. έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος προτείνεται από τον ∆ιευθυντή
της Υπηρεσίας αυτής. Μέχρι τον ορισµό του ανωτέρω υπαλλήλου, στην ως άνω
Επιτροπή µετέχει ως µέλος αξιωµατικός της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας.
Εισηγητής στην Επιτροπή ορίζεται µε τον αναπληρωτή του υπάλληλος του
αρµόδιου Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.». (86)
Στους υπηκόους τρίτων χωρών που ανανεώνουν την άδεια διαµονής τους βάσει
των προβλεπόµενων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος, παρέχεται
δικαίωµα οποιασδήποτε συναλλαγής µε τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 υπηρεσίες, µόνο µε την επίδειξη της άδειας διαµονής τους.(87)
2. Εξαιρείται από τις ρυθµίσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης
παραγράφου η περίπτωση θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής κρατούµενων
αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειµένου να εκπροσωπηθούν
ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται, εξ
οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου, τα στοιχεία της ταυτότητας τους.
3. Οι διευθυντές φυλακών και κρατητηρίων υποχρεούνται να παραλαµβάνουν και
να φυλάσσουν διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα της
διαµονής, καθώς και την ταυτότητα των κρατούµενων υπηκόων τρίτων χωρών. Τα
έγγραφα αυτά επιστρέφονται κατά την απόλυση του υπηκόου τρίτης χώρας. Αν ο
υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει τα ανωτέρω έγγραφα, οι ως άνω υπάλληλοι
οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αµέσως στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή ή
στην πλησιέστερη Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
4. Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων που παραβαίνουν τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού διώκονται πειθαρχικά και
τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, για παράβαση
καθήκοντος.
Άρθρο 85
Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων-Κυρώσεις
1. «Κατά την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες συµβαλλόµενοι
ή συµµετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, που
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαµονή στην ηµεδαπή, οι
συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση
εισόδου ή άδεια διαµονής ή βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του νόµου αυτού
ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της και να
κάνουν σχετική µνεία στην πράξη τους».(88)
86

Τo τρίτο και το τέταρτο εδάφιo της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005, όπως
τροποποιήθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 42
παρ.2 του N.3907/2011(ΦΕΚ Α-7/26.01.2011).
87
Προστέθηκε µε το άρθρο 40, παρ.1 του ν.3731/2008
88
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15, παρ.2 του ν.3536/2007
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«Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους
προκειµένου να εκπροσωπήσουν υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον δικαστηρίων,
καθώς και της σύνταξης συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την
αναγνώριση τέκνου εκτός γάµου, όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή
πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας
που διαµένει νοµίµως στην Ελλάδα».(89)
2. Οι συµβολαιογράφοι που παραβαίνουν τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου διώκονται πειθαρχικά και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα, για παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 86
Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόµενων υπηκόων τρίτων χωρώνΚυρώσεις (90)
1. «∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών,
εφόσον δεν έχουν άδεια διαµονής για εργασία ή άδεια διαµονής και έγκριση
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή άδεια διαµονής που παρέχει πρόσβαση στην
αγορά εργασίας ή βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του νόµου αυτού ότι έχουν
καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της». (91)
2. Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόµενους, υπηκόους τρίτων χωρών,
οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας για κάθε πρόσληψη υπηκόου τρίτης χώρας και για
κάθε µεταβολή στο καθεστώς εργασίας του, όπως παράταση της σύµβασης και
καταγγελία αυτής.
3. «Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου αυτού, πέραν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία
επιβάλλεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, χρηµατικό
πρόστιµο που µπορεί να κυµαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε παράνοµο υπήκοο τρίτης χώρας. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προσδιορίζονται τα
κριτήρια, µε τα οποία καθορίζεται αναλόγως το ύψος του προστίµου. Αν οι
ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ,
το ανωτέρω πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή Κέντρου
Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή
Εργασίας και ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή
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Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28, παρ. 5 του ν.3613/2007
90
Σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.4052/2012 : 1. Ο εργοδότης που: α) απασχολεί εκ προθέσεως
παράνοµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνεχίζεται ή
επαναλαµβάνεται συστηµατικά ή/καιβ) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σηµαντικό αριθµό
παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνοµα
διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνοδεύεται µε ιδιαίτερα
καταχρηστικούς όρους εργασίας, τιµωρείται, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, µε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) µηνών.2. Όποιος απασχολεί παράνοµα διαµένοντες ανηλίκους,
που είναι πολίτες τρίτων χωρών, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 3. Όταν η
απασχόληση παράνοµα διαµένοντος πολίτη τρίτης χώρας έχει διαπραχθεί από εργοδότη, ο οποίος
χρησιµοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνοµα διαµένοντος πολίτη τρίτης χώρας, γνωρίζοντας ότι
είναι θύµα εµπορίας ανθρώπων, επιβάλλεται σε αυτόν η προβλεπόµενη ποινή της παραγράφου 3 του
άρθρου 323Α Π.Κ., εκτός αν για τον ίδιο απασχολούµενο και την ίδια πράξη έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος
του εργοδότη ποινική δίωξη ή έχει ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του Π.Κ.. 4. Η ποινική
δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως.
91
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το
άρθρο 44 παρ.4 του Ν. 3801/2009 (Α-163)
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εξηγήσεων. Για την επιβολή του προστίµου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.». (92)
4. Οποίος απασχολεί υπήκοο τρίτης χώρας που στερείται άδειας διαµονής
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Αν εργοδότης είναι νοµικό
πρόσωπο, οι ως άνω ποινές επιβάλλονται στο νόµιµο εκπρόσωπο του. Ο Γενικός
Γραµµατέας της Περιφέρειας, συνεκτιµώντας τις εν γένει περιστάσεις, δια τάσσει
και το κλείσιµο του καταστήµατος ή της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα από
έναν µέχρι έξι µήνες και σε περίπτωση υποτροπής, µέχρι δώδεκα µήνες.
Προκειµένου για κέντρα διασκέδασης, η ανωτέρω διακοπή λειτουργίας τους αφορά
χρονικό διάστηµα από δύο µέχρι δώδεκα µήνες και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι
είκοσι τέσσερις µήνες. Αν υπάρξει τρίτη καταδικαστική απόφαση, για όλα τα
ανωτέρω καταστήµατα ή επιχειρήσεις διακόπτεται οριστικά η λειτουργία τους µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Εκ νέου χορήγηση άδειας
λειτουργίας στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι επιτρεπτή για χρονικό διάστηµα πέντε
ετών.
5. Όταν η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται µε σκοπό την
προαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών σε πορνεία τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000)
ευρώ. Σε περίπτωση που το θύµα είναι ανήλικος ή ανήλικη, τιµωρείται µε κάθειρξη
µέχρι δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων
(50.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τιµωρείται ο υπαίτιος αν το έγκληµα
τελέσθηκε: α. εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, β. µε απατηλά
µέσα, γ. από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα,
σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για
ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ. από
υπάλληλο ο οποίος, κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από
την ιδιότητα του αυτή, διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην
πράξη. Τα παραπάνω αδικήµατα θεωρούνται σε κάθε περίπτωση αυτόφωρα. Η
έκδοση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης γνωστοποιείται µε µέριµνα της
αρµόδιας εισαγγελίας στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας µέσα σε ένα µήνα
από την έκδοση της. Ο τελευταίος υποχρεούται, µέσα σε ένα µήνα από τη
γνωστοποίηση της απόφασης, να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας του
καταστήµατος ή της επιχείρησης όπου τελέσθηκε το αδίκηµα, για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα µηνών, µπορεί δε, συνεκτιµώντας και τις εν γένει
περιστάσεις, να προβεί στην οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
6. Με ποινή φυλάκισης τιµωρείται και ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος παρέχει
εξηρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκεί ανεξάρτητη οικονοµική
δραστηριότητα χωρίς άδεια διαµονής.
«Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν άδεια διαµονής, παρέχουν
όµως εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική
δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούµενη, κατ' αντιστοιχία, άδεια διαµονής ή έγκριση
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, επιβάλλονται τα προβλεπόµενα από το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/ 2005, όπως ισχύει,
πρόστιµα. Σε περίπτωση υποτροπής οι άδειες διαµονής ανακαλούνται ή δεν
ανανεώνονται.» (93)
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Η παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο
14 του Ν. 3846/2010 (Α-66).
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Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/ 2005 προστέθηκε το εντός «» εδάφιο µε το
άρθρο 44 παρ.5 του Ν. 3801/2009 (Α-163)
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7. Για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που συµβάλλονται µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, όπως ισχύει, απαιτείται και
έγκριση της στρατιωτικής αρχής.
Άρθρο 87
Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων-Κυρώσεις
1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ακινήτων σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν
έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς
συµβάσεις ή θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής.
2. Οι διευθυντές ξενοδοχείων και παραθεριστικών κέντρων οφείλουν να
ενηµερώνουν την αστυνοµική υπηρεσία και την αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης για την άφιξη και την αναχώρηση υπηκόων τρίτων χωρών που
φιλοξενούν.
3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, πέραν
άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, επιβάλλεται, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, χρηµατικό πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
4. Τα πρόστιµα της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται επίσης στα πρόσωπα
που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις που προβλέπονται στο νόµο
αυτόν και στις κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις. «Στους
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους διακοσίων (200)
ευρώ και τετρακοσίων (400) ευρώ σε περίπτωση
υποτροπής».(94)
5. «Όποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό
υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται στο
άρθρο 5, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ
κερδοσκοπίας ή κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή το έγκληµα τελείται από δύο
(2) ή περισσότερους από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10)
ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.».(95)
6. «Όποιος διευκολύνει την παράνοµη διαµονή υπηκόου τρίτης χώρας ή
δυσχεραίνει τις έρευνες των αστυνοµικών αρχών για εντοπισµό, σύλληψη και
απέλασή του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε χρηµατική
ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ
κερδοσκοπίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ».(96)
7. Όποιος παράνοµα κατέχει ή χρησιµοποιεί γνήσιο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο άλλου προσώπου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και µε
χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος παρακρατεί διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο άλλου προσώπου ή αρνείται να παραδώσει τούτο στην αρµόδια υπηρεσία.
Με την ίδια, επίσης, ποινή τιµωρείται όποιος κατέχει ή χρησιµοποιεί πλαστό
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.
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Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 40, παρ.3 του ν.3731/2008
Η παράγραφος 5 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 15 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), και αντικαθίσταται µε το άρθρο 48 παρ. 4 του ν.
3772/2009 ως ανωτέρω.
96
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15, παρ.5 του ν.3536/2007
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8.
«Ο υπεύθυνος γραφείου ταξιδίων ή µετανάστευσης ή οποιοσδήποτε άλλος
υποβάλλει για λογαριασµό τρίτου στην αρµόδια αρχή δικαιολογητικά εκδόσεως
ταξιδιωτικού εγγράφου, µε στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην ταυτότητα του
προσώπου αυτού, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε
χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ. Με την ίδια ποινή τιµωρείται
και εκείνος, για λογαριασµό του οποίου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Με
απόφαση του οικείου Νοµάρχη επιβάλλεται και τρίµηνη αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας του γραφείου και, σε περίπτωση υποτροπής, οριστική αφαίρεση της
άδειας αυτής».(97)
Άρθρο 88
Υποχρεώσεις µεταφορέων-Κυρώσεις
1. «1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί
κάθε είδους µεταφορικού µέσου που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα
υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή
στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί
που τους παραλαµβάνουν από τα σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά
σύνορα, για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της Χώρας ή στο έδαφος κράτους
- µέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη µεταφορά τους ή
εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυµα για απόκρυψη τιµωρούνται:
α. µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000)
έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο,
β. µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τριάντα χιλιάδων
(30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο,
αν ο υπαίτιος ενεργεί εκ κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή είναι
υπότροπος ή έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή
ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο ή περισσότεροι ενεργούν από
κοινού,
γ. µε κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν από την
πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, δ. µε ισόβια κάθειρξη και
χρηµατική ποινή τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε
µεταφερόµενο πρόσωπο, αν στην περίπτωση γ΄ επήλθε θάνατος.» Επιβληθείσα
κατάσχεση του µεταφορικού µέσου, που χρησιµοποιήθηκε για τη µεταφορά
προσώπων, αίρεται µε την απαγγελία στο ακροατήριο της οριστικής αθωωτικής
απόφασης και το µεταφορικό µέσο αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του. Σε περίπτωση
έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης δηµεύονται τα µεταφορικά µέσα
που χρησιµοποιήθηκαν για τη µεταφορά προσώπων, εκτός αν ο κύριος των µέσων
αποδείξει ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν. Η
προθεσµία για την άσκηση ένδικου µέσου και η άσκηση του δεν αναστέλλουν την
εκτέλεση της απόφασης. Για την εκδίκαση των κακουργηµάτων που προβλέπονται
στις περιπτώσεις γ' και δ' αρµόδιο είναι το Τριµελές Εφετείο και εφαρµόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 20 και 21 του ν. 663/1977 (ΦΕΚ 215 Α),
όπως ισχύει. (98)
2. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε
είδους µεταφορικού µέσου υποχρεούνται να µη δέχονται για µεταφορά πρόσωπα,
τα οποία δεν είναι εφοδιασµένα µε τα απαιτούµενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν
έχουν υποστεί τον κανονικό αστυνοµικό έλεγχο. Οι παραβάτες τιµωρούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η ανωτέρω
αξιόποινη πράξη θεωρείται τετελεσµένη, προκειµένου µεν για θαλάσσια και εναέρια
µεταφορικά µέσα, εφόσον το πρόσωπο που επιβιβάσθηκε λαθραίως βρίσκεται µέσα
σε αυτά κατά την έναρξη του ελέγχου από τα αρµόδια κρατικά όργανα προ του
απόπλου ή της απογείωσης ή µετά την άπαρση του πλοίου ή την απογείωση του
97
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Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15, παρ.6 του ν.3536/2007
Η παράγραφος 1 του άρθρου 88 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται µε το άρθρο 48 παρ. 4 του ν.
3772/2009 ως ανωτέρω.
PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

64

αεροπλάνου, προκειµένου δε για άλλα µεταφορικά µέσα, εφόσον το πρόσωπο που
αναχωρεί λαθραίως βρίσκεται µέσα σε αυτά κατά τον τελευταίο έλεγχο εξόδου ή
πλησίον των συνόρων. Οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος
εφαρµόζονται και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
3. «Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που εκτελεί οποιαδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά προσώπων
υποχρεούνται να µη δέχονται για µεταφορά και να λαµβάνουν κάθε µέτρο που να
αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών
που δεν είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά
έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. Στις αεροπορικές εταιρίες που
παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις επιβάλλεται µε απόφαση αερολιµενάρχη,
χρηµατικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς
και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση υποτροπής εντός
του ίδιου ηµερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιµα µπορεί να προσαυξάνονται
στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ, µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου».(99)
4. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και
ταξιδιωτικά γραφεία και οι ιδιοκτήτες των µεταφορικών µέσων ευθύνονται εις
ολόκληρον για τις δαπάνες διαβίωσης και τα έξοδα επαναπροώθησης των ανωτέρω
προσώπων στο εξωτερικό. Την ίδια ευθύνη έχουν και όσοι εγγυήθηκαν τον
επαναπατρισµό υπηκόου τρίτης χώρας, αν παραβιάσθηκαν όροι εισόδου ή
διαµονής του στη Χώρα. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω
προστίµου ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων
Εσόδων.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 ή οι
ιδιοκτήτες των µεταφορικών µέσων ή οι αντιπρόσωποι αυτών στην Ελλάδα
υποχρεούνται αµέσως µετά την άφιξη του µεταφορικού µέσου να παραδίδουν στις
υπηρεσίες του αστυνοµικού ελέγχου διαβατηρίων δελτία άφιξης ή καταστάσεις των
επιβατών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τους οποίους µεταφέρουν και
προορίζουν για την Ελλάδα και αντίστροφα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν κατά την άφιξη αεροπλάνων µη τακτικών πτήσεων από
τρίτες χώρες. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται τα στοιχεία
των ανωτέρω δελτίων ή καταστάσεων.
6. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάσωσης ανθρώπων
στη θάλασσα, καθώς και της µεταφοράς ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας, κατά τις επιταγές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
«7. Οι διατάξεις του άρθρου 253Α του Κ.Π.∆. εφαρµόζονται και για τις αξιόποινες
πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 87 και του παρόντος
άρθρου, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 187 και 187Α
του Π.Κ.
8. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της κατά της
καταδικαστικής απόφασης για παραβάσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των
παραγράφων 5, 6 και 8 του προηγούµενου άρθρου, δεν αναστέλλουν την
εκτέλεση της απόφασης.
9. Για την εκδίκαση των κακουργηµάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,
καθώς και στο άρθρο 87, αρµόδιο είναι το Τριµελές Εφετείο και εφαρµόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 663/1977 (ΦΕΚ 215 Α΄), όπως
ισχύει.
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10. Περιουσία που αποτελεί προϊόν της εγκληµατικής δραστηριότητας του
παρόντος άρθρου, καθώς και των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 87 του ν.
3386/2005 ή που αποκτήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας
εγκληµατικής δραστηριότητας ή περιουσία που χρησιµοποιήθηκε, εν όλω ή εν
µέρει, για την ως άνω εγκληµατική δραστηριότητα κατάσχεται και, εφόσον δεν
συντρέχει περίπτωση αποδόσεώς της στον ιδιοκτήτη, κατά τα άρθρα 310
παράγραφος 2 και 373 Κ.Π.∆., δηµεύεται υποχρεωτικά µε την καταδικαστική
απόφαση. Η δήµευση επιβάλλεται ακόµη και αν η περιουσία ανήκει σε τρίτο,
εφόσον αυτός τελούσε εν γνώσει της εγκληµατικής δραστηριότητας κατά το χρόνο
κτήσεως της περιουσίας. Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν κατά το
προηγούµενο εδάφιο υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και δεν είναι
δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δηµεύονται υπό τους όρους του
προηγούµενου εδαφίου περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας προς εκείνη της
προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος. (100)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 89
Λειτουργική αναδιάρθρωση και εποπτεία εφαρµογής
1. «Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
συνιστώνται τρεις Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωµοδοτούν σχετικά µε τη
συνδροµή σε υπηκόους τρίτων χωρών ιδιαίτερων δεσµών µε την κοινωνική ζωή
της χώρας προκειµένου να χορηγηθεί άδεια διαµονής, καθώς και σε κάθε
περίπτωση που παραπέµπεται σε αυτές στο πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης
άδειας διαµονής µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με
απόφαση του ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται τα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη τους και οι γραµµατείς µε τους αναπληρωτές τους. Καθεµία
από αυτές αποτελείται από:
α. Έναν υπάλληλο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής
Ένταξης
του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, προϊστάµενο θέσης ευθύνης, ως Πρόεδρο.
β. Έναν αξιωµατικό της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνοµίας.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών που προτείνει η Εθνική Επιτροπή
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.
Εισηγητές στις Επιτροπές Μετανάστευσης ορίζονται υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.». (101)
2. «Οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και
Περιφερειών, µπορεί να µετατάσσονται ή να µεταφέρονται, µε ταυτόχρονη
µεταφορά των οργανικών τους θέσεων και την ίδια σχέση εργασίας, στις
∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Η
µετάταξη ή η µεταφορά διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και του, κατά
περίπτωση, αρµόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού, µετά την υποβολή αίτησης από
τους ενδιαφερόµενους.
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Μόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι
των ∆ήµων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές
τους µονάδες, αρµόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή
ανανέωση των αδειών διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών ή έχουν οριστεί
αρµόδιοι για την είσπραξη των παραβόλων του άρθρου 92 του παρόντος νόµου
µπορούν να µετατάσσονται ή να µεταφέρονται µε την ίδια σχέση εργασίας στις
∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Η
µετάταξη ή η µεταφορά διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µετά από
αίτηση των ενδιαφεροµένων, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε
προσωποπαγή θέση.
Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για µια πενταετία στις
υπηρεσίες, στις οποίες µετατάσσονται ή µεταφέρονται». (102)
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, µπορεί να συσταθούν συνολικά µέχρι τέσσερις ∆ιευθύνσεις
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Αττικής. Με όµοιο διάταγµα
µπορεί να συσταθεί µία επιπλέον ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. Με τα ίδια διατάγµατα καθορίζεται η έδρα τους, η διάρθρωση
των οργανικών µονάδων, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους, καθώς και
οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων
και ρυθµίζεται κάθε συναφές θέµα.
4. Αρµόδιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής των
διατάξεων του νόµου αυτού, καθώς και για το συντονισµό των συναρµόδιων
φορέων, όπως και για την εκπροσώπηση της Χώρας στο εξωτερικό σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, για κάθε θέµα που σχετίζεται µε την είσοδο, διαµονή και
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
5. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και των Περιφερειών, οι αστυνοµικές,
λιµενικές ή αερολιµενικές αρχές και οι υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι αρµόδιες να παρακολουθούν την
εφαρµογή του νόµου αυτού, να διενεργούν ελέγχους και να βεβαιώνουν τις
παραβάσεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ρυθµίζονται
θέµατα που αναφέρονται στον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και της διαδικασίας
βεβαίωσης των παραβάσεων.
Άρθρο 90
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός ηµεροµισθίων ή το ελάχιστο χρονικό
διάστηµα ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, προκειµένου να πληρούται η οικεία
υποχρέωση στο πλαίσιο ανανέωσης των αδειών διαµονής του παρόντος, τα
απαιτούµενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην
εργασία της περίπτωσης β΄ του άρθρου 59 του νόµου αυτού».(103)
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2. «Όπου στις διατάξεις του παρόντος και στις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις
προβλέπεται ως προϋπόθεση η διάθεση επαρκών πόρων, το ύψος τούτων, η
αναπροσαρµογή τους και ο τρόπος απόδειξης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και
Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται το ύψος της δαπάνης της
επαναπροώθησης και των κάθε µορφής εξόδων επιστροφής καθώς και η διαδικασία
απόδοσης του ποσού της σχετικής εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση
κατάπτωσής της υπέρ του ∆ηµοσίου, από το οικείο πιστωτικό ίδρυµα ή το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων στον Κρατικό Προϋπολογισµό».(104)
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των κατά περίπτωση
αρµόδιων Υπουργών µπορεί να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες αδειών
υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και
ο τύπος της άδειας διαµονής για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόµου αυτού.
4. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της αµοιβής
όσων συµµετέχουν στις Επιτροπές των άρθρων 3 παρ. 3, 13, 14 παρ. 2, 24 και 89
παρ. 1 του νόµου αυτού».(105)
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, όπου τούτο
απαιτείται, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα που αναφέρεται στην εφαρµογή
των διατάξεων του νόµου αυτού.
6. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
επανεισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».(106)
7. «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών
µπορεί να ανακαθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται οι αιτήσεις των
υπηκόων τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαµονής τους
και να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αντίστοιχη διαδικασία και το ποσοστό επί
των εσόδων από τα εισπραττόµενα παράβολα, που παρακρατείται κατά το άρθρο
92 παράγραφος 6α του ν.3386/2005, όπως έχει αντικατασταθεί µε τα άρθρα 20
παράγραφος 2 του ν.3536/2007 και 26 παράγραφος 4 του ν.3613/2007, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.107 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να
καθορίζονται οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στις υπηρεσίες των οποίων θα
κατατίθενται οι αιτήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών για τη χορήγηση και
ανανέωση των αδειών διαµονής τους και να ρυθµίζεται κάθε σχετική
λεπτοµέρεια».(108)
8. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, καθορίζεται το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία βεβαίωσης των
προστίµων του νόµου αυτού».(109)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91
Μεταβατικές ρυθµίσεις
1. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων προς απόκτηση της ιδιότητας του επί
µακρόν διαµένοντος, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού απαιτείται
πενταετής νόµιµη διαµονή στη Χώρα από την απόκτηση άδειας δια µονής
σύµφωνα µε το ν. 2910/2001.
2. «Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει άδεια διαµονής κατά την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού, εφόσον συµπληρώσει δεκαετή συνεχή νόµιµη διαµονή στη
Χώρα, δικαιούται να λάβει άδεια διαµονής διάρκειας δέκα (10) ετών, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος, η οποία παρέχει δικαίωµα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η ανωτέρω άδεια διαµονής χορηγείται και στα
ενήλικα, άνω του 21ου έτους της ηλικίας τους, µέλη της οικογένειας του υπηκόου
τρίτης χώρας, εφόσον πληρούν αυτοτελώς τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η άδεια
χορηγείται ύστερα από αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας και απόφαση του
οργάνου που χορήγησε την τελευταία άδεια διαµονής και µπορεί να ανανεώνεται
κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον αποδεικνύει
συνεχή διαµονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2)
συναπτά έτη και διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής της παρούσας οι υπήκοοι
τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου». (110)
3. Για όσες άδειες διαµονής λήξουν µετά την 1.1.2006, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία ανανέωσης τους υπάγονται στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. Αιτήσεις
για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαµονής, που λήγουν µέχρι την
1.1.2006, διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2910/2001 από τις
αρµόδιες, σύµφωνα µε τον ανωτέρω νόµο, υπηρεσίες. Η διεκπεραίωση τούτων δεν
µπορεί να υπερβεί διάστηµα µεγαλύτερο του τριµήνου από τη λήξη τους.
4. Συλλογικά όργανα, που προβλέπονται στο ν. 2910/2001, εξακολουθούν να
λειτουργούν µέχρι την ανασυγκρότηση τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή του
νόµου αυτού, η Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 3 συγκροτείται και καταρτίζει τη
σχετική έκθεση κατά το τελευταίο τρίµηνο του τρέχοντος έτους.
5. Οι άδειες διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 2910/2001 και είναι σε ισχύ, παρέχουν στον υπήκοο
τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
6. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες διαµονής που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 αντικαθίστανται
από προσωρινές άδειες διαµονής εξάµηνης διάρκειας, οι οποίες παρέχουν
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι
βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς υπήκοοι τρίτων χωρών
και εξακολουθούν να διαµένουν στην Ελλάδα. Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών
διαµονής γίνεται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του νόµου
αυτού.
7. «Εκκρεµείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄)
εξετάζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 84 του παρόντος. Οµοίως εξετάζονται και αιτήµατα που έχουν υποβληθεί
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σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.3202/2003 και
απορρίφθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών µε την αιτιολογία ότι
δεν υφίσταται αντικειµενική αδυναµία εφοδιασµού µε διαβατήριο ή ταξιδιωτικό
έγγραφο».(111)
8. Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι, ενόσω διέµεναν νόµιµα στη Χώρα,
προσλήφθηκαν ως προσωπικό για να εργασθούν στην υπηρεσία διπλωµατικής
αποστολής ή µελών αυτής και έλαβαν άδεια διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 37 παρ. 6 του ν. 2910/2001, θα την ανανεώσουν για έναν από τους
λόγους του παρόντος. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και της
υποβολής της σχετικής αίτησης, οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών θεωρούνται
νοµίµως διαµένοντες στη Χώρα.
9. Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν ζητήσει τον εφοδιασµό τους µε Ειδικό
∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.) µέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
2910/2001 και το αίτηµα τους απορρίφθηκε, διότι δεν απέδειξαν την οµογενειακή
τους ιδιότητα, έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,
εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του.
10.
α. Άδειες διαµονής, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε µέχρι τις 30.6.2004,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α), καθώς και άδειες
διαµονής που έληξαν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και δεν έχουν ανανεωθεί,
παρατείνονται, αυτοδικαίως, µέχρι 31.12.2005, χωρίς την ανάγκη έκδοσης
σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
β. Οι άδειες διαµονής που λήγουν µετά την 1.1.2006 µέχρι και 30.4.2006
παρατείνονται αυτοδικαίως έως 30.4.2006 και ανανεώνονται µε την υποβολή
σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005.
Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση υποβάλλουν
αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και
µέχρι τις 31.10.2005. Οι ∆ιευθύνσεις Εργασίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
υποχρεούνται να εκδώσουν τις άδειες εργασίας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δύο µηνών αφότου υποβληθεί η σχετική αίτηση και όχι πέραν της 31.12.2005.
Οι αιτήσεις για την ανανέωση της άδειας διαµονής υποβάλλονται στους οικείους
δήµους ή κοινότητες µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία παραλαβής της άδειας
εργασίας. Σε όσες περιπτώσεις έχει εκδοθεί άδεια εργασίας και οι σχετικές αιτήσεις
ανανέωσης της άδειας διαµονής απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσµες ή εκκρεµούν,
επανεξετάζονται, αυτεπαγγέλτως, από την οικεία Περιφέρεια. Σε όσες από τις
ανωτέρω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί άδειες εργασίας και δεν έχει υποβληθεί αίτηση
για την ανανέωση της άδειας διαµονής στην αρµόδια Περιφέρεια ή δεν
προαπαιτείται άδεια εργασίας, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής
υποβάλλεται µέχρι την 31.10.2005. Οι ανωτέρω άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2910/2001 και έχουν διάρκεια ισόχρονη µε την ισχύ της άδειας
εργασίας.
β. Οι αιτήσεις για τη λήψη άδειας εργασίας και διαµονής πρέπει να συνοδεύονται
από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του ν.
2910/2001, όπως ισχύει. Ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων, που ρυθµίζονται από τον ίδιο νόµο και για το διάστηµα από
1.7.2003 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη άδειας
εργασίας, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα ηµερών ετησίως.
Όσοι από τους ανωτέρω δεν πληρούν την προαναφερόµενη προϋπόθεση µπορούν
να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση εκατόν πενήντα
ηµερών ετησίως στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ και χωρίς
προσαυξήσεις.
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γ. Η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α') για την κατάθεση
αίτησης προς λήψη άδειας εργασίας και διαµονής ισχύει και για την παρούσα
ρύθµιση.
11. α. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της αρµόδιας Περιφέρειας χορηγείται
άδεια διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι
31.12.2004 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγοι δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας. Η απόδειξη της διαµονής τους γίνεται από τη σχετική θεώρηση εισόδου
στη Χώρα ή από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαµονής
για ανθρωπιστικούς λόγους ή από τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) ή και από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήµων.
Ειδικά, στις περιπτώσεις που έχει απορριφθεί αίτηµα παροχής ασύλου, η διαµονή
του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής
απορριπτικής απόφασης. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση άδειας
εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στους οικείους
δήµους κατά το χρονικό διάστηµα από 1.10.2005 µέχρι 31.12.2005. Οι δήµοι
υποχρεούνται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την υποβολή της
αίτησης, να διαβιβάσουν τους σχετικούς φακέλους στην αρµόδια Περιφέρεια.
β. Στις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου υπάγονται, αυτοτελώς, οι
σύζυγοι των ανωτέρω υπηκόων, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, µε µόνη
προϋπόθεση ότι συµβιώνουν µε τους γονείς τους. Οι σύζυγοι και τα άνω των
δεκατεσσάρων ετών τέκνα λαµβάνουν ατοµική άδεια διαµονής.
γ. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Υπεύθυνη δήλωση, κατά τις διατάξεις του ν. 1599/ 1986, από την οποία
προκύπτει ως λόγος διαµονής στην Ελλάδα συγκεκριµένη επαγγελµατική
απασχόληση. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση περιλαµβάνονται και τα κατά την
περίπτωση β' µέλη της οικογένειας που συµβιώνουν µε τον αιτούντα, καθώς και
διαβεβαίωση ότι ο αιτών δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Εάν ο αιτών δεν έχει
συγκεκριµένη επαγγελµατική απασχόληση, θα πρέπει να αναφέρει τον ειδικό λόγο
διαµονής του στη Χώρα.
ii. ∆ιαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, µε εξαίρεση όσους ζήτησαν παροχή ασύλου
και το αίτηµα τους απορρίφθηκε.
iii. Κατάθεση παραβόλου µε µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β'.
iv. Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει
από νόσηµα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να
δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που
προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις,
µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για
την προστασία της δηµόσιας υγείας.
ν. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, κατά τη
δήλωση της περίπτωσης γ ί', για ασφάλιση εκατόν πενήντα ηµερών, µε εξαίρεση
τα µέλη της οικογένειας που δεν υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση.
νi. Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής
περίθαλψης.
νii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειµένου για ανήλικα τέκνα.
δ. Η διαδικασία εξαγοράς των ενσήµων δεν απαιτεί προηγούµενη χορήγηση
αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.).
ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης
µπορεί
να
καθορίζονται
τυχόν
απαιτούµενα
πρόσθετα
δικαιολογητικά. Για ειδικές κατηγορίες προσώπων, µε την ίδια απόφαση είναι
δυνατόν να ανακαθορίζονται τα οικεία δικαιολογητικά.
στ. Εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύµητων, αποκλειστικώς για λόγους
παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη Χώρα, καθώς και συναφείς
εκκρεµείς απελάσεις δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής. Υφιστάµενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο
ανεπιθύµητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί.
ζ. Η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α) για την κατάθεση
αίτησης προς λήψη άδειας διαµονής ισχύει και για την παρούσα ρύθµιση.
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η. Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαµονής γίνεται για έναν από τους λόγους του
νόµου αυτού, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου.112
12. «α.Υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι αιτούνται τον εφοδιασµό τους ή την ανανέωση
Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.) και το αίτηµά τους
απορρίπτεται, διότι δεν απέδειξαν οµογενειακή ιδιότητα, έχουν τη δυνατότητα
υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον:
i. ∆ιαµένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στη χώρα.
ii. Έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί τυχόν ασκηθείσας αιτήσεως
ακυρώσεως της σχετικής απορριπτικής απόφασης.
iii. ∆εν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιµοποίηση ψευδών
πληροφοριών, πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη
απάτης.
iv. ∆εν υφίστανται σε βάρος τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3536/2007(ΦΕΚ 42 Α’).
β. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής υποβάλλεται στο δήµο ή την
κοινότητα του τόπου διαµονής του αιτούντος εντός τριών (3) µηνών από την
επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί
ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως.
Η ανωτέρω άδεια διαµονής
παρέχει
στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωµα
πρόσβασης στη µισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου και έχει
ετήσια ισχύ.
∆υνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας παρέχεται µόνο
στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαµονής ασκούσε ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την
ανανέωση των αδειών διαµονής του προηγούµενου εδαφίου θα εξετάζεται η
συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαµονής για ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα.
Οι άδειες διαµονής της παρούσης µπορούν να ανανεώνονται σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του νόµου αυτού.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαµονής χορηγείται και στα µέλη της οικογένειας του
αιτούντος, εφόσον αποδεδειγµένα συγκατοικούσαν µε αυτόν και εξακολουθούν να
διαµένουν στη χώρα.
δ. Στις ρυθµίσεις της παρούσας υπάγονται και οι υπήκοοι Αλβανίας, τα αιτήµατα
των οποίων απορρίφθηκαν πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των
διατάξεων της παρούσης και συνεχίζουν έκτοτε να διαµένουν στη χώρα, εφόσον οι
σχετικές αιτήσεις υποβληθούν εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε. ∆ικαίωµα υπαγωγής στην ανωτέρω διαδικασία παρέχεται και στους υπηκόους
Αλβανίας των οποίων το αίτηµα για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού ∆ελτίου
Ταυτότητας Οµογενούς (Ε∆ΤΟ), απορρίφθηκε λόγω προσκόµισης πλαστών ή
παραποιηµένων εγγράφων, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση, εντός τριών (3)
µηνών από την έκδοση σχετικής τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης για τη διάπραξη
των συγκεκριµένων αδικηµάτων».(113)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 92
Παράβολα-Αναπροσαρµογή προστίµων-Επικυρώσεις
1. Η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαµονής συνοδεύεται
από παράβολο, το οποίο, αν για λόγους αµοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά,
ορίζεται ως ακολούθως:
α. Για τις άδειες διάρκειας µέχρις ενός έτους σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β. Για τις άδειες διάρκειας µέχρι δύο έτη σε τριακόσια (300) ευρώ.
γ. Για τις άδειες διάρκειας µέχρι τρία έτη σε τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
Τα παράβολα του άρθρου αυτού εισπράττονται µόνο µε την έκδοση αποδεικτικού
διπλοτύπου τύπου Β' από την αρµόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία.
«Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν.1245/1982 (ΦΕΚ 45Α΄) δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής
παραβόλου».(114)
2. Το παράβολο, το οποίο καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης για την
υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος ανέρχεται στο ποσό των
εξακοσίων (600) ευρώ. (115) ∆εν υπόκεινται στην καταβολή του ανωτέρω
παραβόλου όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας και ζητούν να
υπαχθούν στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος. Στο ίδιο παράβολο
υπόκειται, όπου προβλέπεται, η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής αόριστης
διάρκειας.
3. Τα πρόστιµα και τα παράβολα που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο
εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσίου και αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και
Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
4. Τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος
πρέπει να είναι επικυρωµένα µε την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης, όπου
αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισηµείωση, τα έγγραφα
αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση, από την ελληνική προξενική αρχή ή το
ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, του γνήσιου της υπογραφής του αλλοδαπού
οργάνου.
5. «Στους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις ή είναι αποσπασµένοι στις
Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, καθώς και στη
∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή, κατά παρέκκλιση
των σχετικών διατάξεων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας καθορίζονται
ετησίως µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών».(116)
6. «α. Ποσοστό 30% επί των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα της
παραγράφου 1 παρακρατείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. κατά την πληρωµή του
παραβόλου».(117) «Στους υπαλλήλους που απασχολούνται στις οικείες υπηρεσίες
114

Προστέθηκε µε το άρθρο 20, παρ.3 του ν.3536/2007
Το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ, που αναγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ν.
3386/2005, όπως αυτός ισχύει, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, µειώνεται
στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ µε το άρθρο 30 παρ.2 του Ν.3838/2010 (Α-49)
116
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20, παρ.1 του ν.3536/2007
117
Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26, παρ.4 του ν.3613/2007
115
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των Ο.Τ.Α. για την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών καταβάλλεται
επίδοµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το 1/3 του ανωτέρω ποσοστού. Το ύψος
του επιδόµατος ανά κατηγορία δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και ο τρόπος
καταβολής του καθορίζονται ετησίως µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, ενώ οι κατηγορίες των δικαιούχων µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Το υπόλοιπο του ανωτέρω
ποσοστού διατίθεται αποκλειστικώς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
ίδιων υπηρεσιών».(118)
«β. Ποσοστό 25% των εσόδων από τα παράβολα των παραγράφων 1 και 2
διατίθεται για την κάλυψη δαπανών Υπουργείων, Περιφερειών και Ν.Π.∆.∆. που
διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και για την επιχορήγηση
του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από τους ίδιους πόρους καλύπτεται
και η δαπάνη για την αποζηµίωση των µελών, του γραµµατέα και του εισηγητή
των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού.
Οι ίδιες πιστώσεις µπορούν να διατίθενται και για την αντιµετώπιση δαπανών στις
οποίες υποβάλλονται οι προαναφερόµενοι φορείς για την πρόσληψη εποχιακού
προσωπικού ορισµένου χρόνου από τις αρµόδιες υπηρεσίες των παραπάνω φορέων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3812/ 2009 και της εκάστοτε ισχύουσας
συναφούς νοµοθεσίας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
κατανέµονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας
υποπαραγράφου.». (119)
7. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής ανήλικων που φιλοξενούνται σε
οποιοδήποτε ίδρυµα ή σε νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού υποβάλλονται από
τον οριζόµενο εκπρόσωπο του ιδρύµατος ή του νοµικού προσώπου.
Άρθρο 93
Ενιαίο πληροφορικό σύστηµα-Τήρηση µητρώου
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης
οργανώνεται ενιαίο πληροφορικό σύστηµα και προβλέπεται ενιαίος αριθµός
µητρώου για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται νόµιµα στη
Χώρα.
2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούµενης
παραγράφου, οι αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης υποχρεούνται
να τηρούν µητρώο υπηκόων τρίτων χωρών. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τηρουµένων
πάντοτε των διατάξεων που αφορούν την αρµοδιότητα της, καθορίζονται τα
προσωπικά δεδοµένα των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν στην Ελλάδα, τα
οποία µπορούν να συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι αρµόδιες
Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, καθώς και οι δήµοι και οι κοινότητες
της Χώρας, προκειµένου να τηρούν µητρώο υπηκόων τρίτων χωρών και να
αντιµετωπίζονται λοιπές ανάγκες εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας, σύµφωνα
µε τη ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 2910/2001. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι φορείς συλλογής, τήρησης και
επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, οι προϋποθέσεις κοινοποίησης τους στα

118

Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20, παρ.2 του ν.3536/2007
Οι υπό στοιχείο β΄ διατάξεις της παραγράφου 6 ου άρθρου 92 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή
και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίστανται
ως µε το άρθρο 30 παρ.1 του Ν.3838/2010 (Α-49)
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δικαιούµενα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αφορούν, καθώς και η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις διασύνδεσης αρχείων.
Άρθρο 94
Γονείς ανήλικων ηµεδαπών
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται το
∆ελτίο ∆ιαµονής της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του νόµου αυτού και µε
ανάλογη τήρηση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ' σε γονείς ανήλικων
ηµεδαπών.
«Στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών, µετά την ενηλικίωση του ηµεδαπού
τέκνου, χορηγείται παράταση της άδειας διαµονής, για µια ακόµη πενταετία, κατά
παρέκκλιση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ'.» (120)

Άρθρο 95
Ανιθαγενείς
Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στους ανιθαγενείς.
Άρθρο 97
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που
αποτελούν αντικείµενο αυτού.
Άρθρο 98
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από 1.1.2006, µε εξαίρεση τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 89, τις παραγράφους 3, 4, 7, 10 και 11 του άρθρου 91 και την
παράγραφο 5 του άρθρου 92, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. (121)

120

Στο τέλος του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 προστέθηκε το ανωτέρω εντός «» εδάφιο, µε το άρθρο
44 παρ.1 του Ν. 3801/2009 (Α-163)
121
Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν.3536/2007, οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν.3386/2005, µε τα
άρθρα 15 και 16 του ν.3536/2007 αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2008.
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57)

Άρθρο 26
…………………………………………………………………………………………..
4. α. Οι άδειες διαµονής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ.10 του
άρθρου 91 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), καθώς και εκείνες που έληξαν µετά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης αυτού του νόµου µέχρι 31.12.2005 και δεν έχουν
ανανεωθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι 30.4.2006, χωρίς την ανάγκη
έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία µπορούν να
υποβληθούν αιτήσεις για την ανανέωσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.10 του άρθρου 91 του ν.3386/2005. Η προθεσµία
του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 του ίδιου άρθρου παρατείνεται
από τότε που έληξε µέχρι και 31.5.2006. Μέχρι 30.4.2006 παρατείνεται και η
προθεσµία υποβολής αιτήσεων που προβλέπονται στο πέµπτο εδάφιο της
περίπτωσης α΄ της παρ.11 του άρθρου 91 του ν.3386/2005.
β. Οι άδειες διαµονής που λήγουν µετά την 1.1.2006 µέχρι και 30.4.2006
παρατείνονται αυτοδικαίως έως 30.4.2006 και ανανεώνονται µε την υποβολή
σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3386/2005.

Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42)

Άρθρο 1
Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών
1.
Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών
υπαγόµενη στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.). Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
2.
Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο
οποίος, όταν παρίσταται ο Υπουργός συµµετέχει ως µέλος, β) τον Γενικό
Γραµµατέα ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής
του
Υπουργείου
Οικονοµίας
και
Οικονοµικών, τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Εξωτερικών,
Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης,
οι οποίοι προτείνονται από τους οικείους Υπουργούς γ) τον Πρόεδρο του
Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως διαµεσολαβητικό σύνδεσµο µεταξύ
Εθνικής Επιτροπής και κοινωνίας των πολιτών (όπως ενώσεις µεταναστών, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, και άλλους κοινωνικούς εταίρους που ασχολούνται µε
θέµατα µεταναστών), δ) δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), ε) δύο εκπροσώπους της Ένωσης Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), στ) έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας της
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Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, ζ) έναν
εκπρόσωπο µέλος ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου σε συναφές γνωστικό αντικείµενο, η) έναν
εκπρόσωπο από κάθε κοινοβουλευτική οµάδα που αναγνωρίζεται από τον
Κανονισµό της Βουλής, θ) δύο εκπροσώπους της Ανώτατης ∆ιοίκησης Ενώσεων
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), ι) δύο εκπροσώπους της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ια) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου
Ελληνικών
Βιοµηχανιών
(Σ.Ε.Β.),
ιβ)
έναν
εκπρόσωπο
της
Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ιγ)
έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδ)
έναν εκπρόσωπο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
(Ε.Β.Ε.Α.), ιε) έναν εκπρόσωπο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης
(∆.Ο.Μ.) και ιστ) έναν εκπρόσωπο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
3.
Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή υποχρεούνται να υποδείξουν
τους εκπροσώπους τους µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι µέσα
στην προθεσµία αυτή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νοµίµως µε τα
λοιπά µέλη έως την υπόδειξη και τον διορισµό των εκπροσώπων των φορέων.
4.
Έργο της Επιτροπής είναι: α) η εισήγηση προτάσεων και δράσεων που
αφορούν την κοινωνική ένταξη των µεταναστών στη ∆ιυπουργική Επιτροπή του
άρθρου 3 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), β) η διεξαγωγή του κοινωνικού
διαλόγου και του διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών για τη διαµόρφωση
πολιτικών που προάγουν την ένταξη των µεταναστών σε όλους τους τοµείς,
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και γ) η κατάρτιση και
παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραµµάτων, σχετικών µε την εφαρµογή της
πολιτικής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών, ιδίως στο πλαίσιο του
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Κοινωνικής Ένταξης, εφόσον το έργο αυτό της
ανατεθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
5.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει ετήσια έκθεση, στην
οποία καταγράφονται οι εξελίξεις ως προς τα ζητήµατα της κοινωνικής ένταξης
των µεταναστών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η οποία υποβάλλεται στη
Βουλή, καθώς και στη ∆ιυπουργική Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 3386/2005,
µαζί µε τις προτάσεις της για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.
6.
Η διοικητική, επιστηµονική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής
του άρθρου 1 ανατίθεται στις υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών και
του Υπουργείου
Εσωτερικών,
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
και
Μετανάστευσης
Αποκέντρωσης και του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.). Για την
υποβοήθηση του έργου της, µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνιστώνται ειδικές επιτροπές ή οµάδες
εργασίες ή έργου µε πρόσωπα που ορίζονται από δηµόσιες υπηρεσίες ή φορείς του
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα ή είναι επιστήµονες µε εξειδικευµένες γνώσεις ή
εµπειρία, ανάλογα µε το αντικείµενο του έργου.
7.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής της
παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών ορίζεται η αποζηµίωση για τα µέλη των επιτροπών ή οµάδων
εργασίας ή έργου που προβλέπονται στην παρ. 6, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
…………………………………………………………………………………………..
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Άρθρο 15
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, συµβολαιογράφων και τρίτων – ∆ιοικητικές και
ποινικές κυρώσεις
…………………………………………………………………………………………
9.
Στον κατάλογο των κακουργηµάτων που απαριθµούνται στην πρώτη
παράγραφο του άρθρου 187 του Π.Κ. µετά τη φράση «404 (τοκογλυφία)»
προστίθεται η φράση «παράβαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
87 του ν. 3386/2005 διευκόλυνση της παρανόµου εισόδου υπηκόου τρίτης
χώρας, εκ κερδοσκοπίας πραττόµενη από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που είχαν
συγκροτήσει ή ενταχθεί σε οµάδα για διαρκή δράση προς τούτο».
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
…………………………………………………………………………………………..
4. α.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της αρµόδιας Περιφέρειας
χορηγείται άδεια διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν µέχρι
31.12.2004 και διαµένουν έκτοτε στην Ελλάδα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
Η απόδειξη της διαµονής τους στη Χώρα γίνεται από:
αα) Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση εγγραφής τέκνου σε δηµόσια εκπαιδευτικά
ιδρύµατα πρωτοβάθµιας ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον το τέκνο
ενεγράφη πριν από την 31.12.2004 και συνεχίζει να φοιτά µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
ββ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην
Ελλάδα, µέχρι 31.12.2004, εφόσον ο ένας των συζύγων διαµένει νόµιµα στην
Ελλάδα ή
γγ) Ληξιαρχική πράξη γάµου που τελέστηκε στην Ελλάδα, µέχρι 31.12.2004,
εφόσον ο ένας εκ των συζύγων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους- µέλους
της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα ή
δδ) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που απορρίπτει αίτηση για
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής, µε εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις
για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε
µέχρι 31.12.2004 ή
εε) Απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητος Οµογενούς
(Ε.∆.Τ.Ο.), εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε µέχρι 31.12.2004 ή Ειδικό
∆ελτίο Ταυτότητος Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.), το οποίο έληξε µέχρι την ίδια
ηµεροµηνία και δεν ανανεώθηκε.
Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια
ισχύ. Για τη χορήγησή της απαιτείται, εκτός των δικαιολογητικών που θα ορισθούν
µε την απόφαση της περίπτωσης γ και βεβαίωση εξαγοράς τυχόν υπολειποµένων
εισφορών για ασφάλιση 150 ηµερών από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Οι
σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στους οικείους ∆ήµους µέχρι 30.9.2007, οι οποίοι
υποχρεούνται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την υποβολή της
αίτησης, να διαβιβάσουν τους σχετικούς φακέλους στην αρµόδια Περιφέρεια.
β.
Στις ρυθµίσεις της ανωτέρω παραγράφου υπάγονται, αυτοτελώς, οι
σύζυγοι των ανωτέρω υπηκόων, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, µε µόνη
προϋπόθεση ότι συµβιώνουν µε τους γονείς τους ή τους συζύγους κατά
περίπτωση.
γ.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης καθορίζονται τα απαιτούµενα για τη χορήγηση της άδειας διαµονής
δικαιολογητικά.
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δ.
Εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθυµήτων, αποκλειστικώς για λόγους
παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη Χώρα, καθώς και συναφείς
εκκρεµείς απελάσεις δεν αποτελούν λόγο που παρακωλύει τη χορήγηση της άδειας
διαµονής. Υφιστάµενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο
ανεπιθυµήτων θεωρούνται ότι έχουν αυτοδικαίως αρθεί.
ε.
Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαµονής γίνεται για έναν από τους
λόγους του ν.3386/2005, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου.
5.
Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηµα για πρώτη
ανανέωση της άδειας διαµονής τους µετά την έναρξη ισχύος του ν.3386/2005 και
δεν έχουν πραγµατοποιήσει τον ελάχιστο αριθµό ηµερών ασφάλισης ή το
ελάχιστο χρονικό διάστηµα ασφάλισης, που καθορίζεται µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 µπορούν να προβούν στην
εξαγορά µέρους ή του συνόλου των ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται στον
οικείο ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν στο οικείο χρονικό διάστηµα εφάπαξ και
χωρίς προσαυξήσεις για τη συµπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων. Εάν οι
σχετικές αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαµονής έχουν απορριφθεί,
επανεξετάζονται.122
6.
Αιτήσεις ανανέωσης αδειών διαµονής, των οποίων η ισχύς έχει λήξει µετά
την 1.1.2006 και οι οποίες έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσµες επανεξετάζονται
και χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες διαµονής, εφόσον πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις του ν. 3386/2005, όπως ισχύει. Η ανωτέρω ρύθµιση περιλαµβάνει
και τις εκκρεµείς αιτήσεις. Προϋπόθεση της ανανέωσης των αδειών διαµονής είναι
η προηγούµενη καταβολή προστίµου ίσου µε το 1/3 του παραβόλου της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 για κάθε µήνα καθυστέρησης
υποβολής της σχετικής αίτησης. Το πρόστιµο βεβαιώνεται από το αρµόδιο για τη
χορήγηση της άδειας διαµονής όργανο.
7.
Κατά την πρώτη ανανέωση, βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005, των
αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στη Χώρα για
λόγους οικογενειακής επανένωσης, δεν απαιτείται η απόδειξη των επαρκών
πόρων, όπως έχουν καθορισθεί µε την αριθ. 4415/17.3.2006 (ΦΕΚ 398 Β΄) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, του Υφυπουργού Εξωτερικών, της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας.
8.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαµονής, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή
έργου, και απασχολούνται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας σε περισσότερους του
ενός µη σταθερούς εργοδότες (οικοδόµοι, αποκλειστικοί νοσοκόµοι και προσωπικό
εργαζόµενο κατ’ οίκον του εργοδότη), µπορεί, κατά τη διάρκεια ισχύος των αδειών
αυτών, να µεταβάλουν την άδεια διαµονής τους για παροχή εξηρτηµένης εργασίας
σε σταθερό εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες.
9.
Υπήκοοι τρίτων χωρών, που κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
ν.2910/2001 διέµεναν µε τους γονείς τους στην Ελλάδα και τους χορηγήθηκε
εξάµηνη προσωρινή άδεια διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του
ίδιου νόµου και οι οποίοι, προκειµένου να την ανανεώσουν για λόγους σπουδών,
εφοδιάσθηκαν µε ειδική θεώρηση εισόδου, έχουν τη δυνατότητα, µετά το πέρας
των σπουδών τους, να την ανανεώσουν για έναν από τους λόγους του
ν.3386/2005.

122

Αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28, παρ. 1 του ν.3613/2007
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10.
Αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι λόγω αντικειµενικής αδυναµίας
στερούνται διαβατηρίου και οι οποίοι υπάγονται είτε στο ρυθµιστικό πεδίο της
αριθµ. 11702/23.6.2006 (ΦΕΚ 892 Β΄) κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων είτε στις διατάξεις της παρ. 4Α του παρόντος,
γίνονται δεκτές και εξετάζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005.
Άρθρο 19
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης
Η εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού, όπου κατά τις
διατάξεις του ν. 3386/2005 απαιτείται ορισµένος χρόνος ασφάλισης σε οργανισµό
κοινωνικής ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαµονής, αποδεικνύεται
αποκλειστικά µε βεβαίωση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, από
την οποία προκύπτουν οι ηµέρες εργασίας και η διάρκεια της ασφάλισης, καθώς
και τα στοιχεία του εργοδότη που ενδεχοµένως απασχολεί τον αλλοδαπό. Στην ως
άνω βεβαίωση γίνεται ρητή µνεία για την ύπαρξη εκκρεµών ή µη ασφαλιστικών
υποχρεώσεων του αλλοδαπού.
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Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263)

Άρθρο 28
Ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής
…………………………………………………………………………………………
8.
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση
υπαγωγής στη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3536/2007 δεν
απαιτείται προηγούµενη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) για
την εξαγορά ενσήµων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
9.
Η πρόσθετη αµοιβή της παρ.5 του άρθρου 92 του ν.3386/2005, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 20 του ν.3536/2007, καταβάλλεται σε
µέχρι τέσσερις (4) υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι
ασχολούνται µε τη διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος που
προβλέπεται από το άρθρο 93 του ν.3386/2005 και λειτουργεί στην ανωτέρω
∆ιεύθυνση. Οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263)

Άρθρο 39
Άδειες διαµονής δεκαετούς διάρκειας
…………………………………………………………………………………………..
2. Όπου στις διατάξεις του ν.3386/2005 ή στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται
άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας, νοείται η άδεια διαµονής της προηγουµένης
παραγράφου.

Άρθρο 40
Ρυθµίσεις επί µέρους ζητηµάτων µεταναστευτικής πολιτικής
…………………………………………………………………………………………
υπηκόων τρίτων χωρών που
4.α. Σε περιπτώσεις τέλεσης γάµου µεταξύ
διαµένουν στη χώρα µε άδεια διαµονής, στον ένα εκ των συζύγων και στα κατά το
άρθρο 4 του π.δ. 131/2006 (ΦΕΚ 143 Α’) µέλη της οικογένειάς τους, που
διαµένουν ήδη νόµιµα στη χώρα, µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής για
οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 περίπτωση β’ του
άρθρου 5 του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος.
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β. Η διαµονή των ανήλικων τέκνων που γεννιούνται στην Ελλάδα από νόµιµα
διαµένοντες στη χώρα γονείς, καλύπτεται από την άδεια διαµονής του
συντηρούντος µέχρις ότου υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής
τούτων. Αν η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής στο ανήλικο τέκνο
υποβληθεί µετά την πάροδο διετίας από τη γέννησή του επιβάλλεται το πρόστιµο
που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν.
3386/2005, όπως ισχύει. Οι ρυθµίσεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζονται και
για τα γεννηθέντα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τέκνα, εφόσον η
αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής υποβληθεί εντός διαστήµατος δύο ετών από
τη γέννησή τους.
5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου χορηγείται άδεια διαµονής
για οικογενειακή επανένωση σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που
κατείχαν άδεια διαµονής, η οποία τους είχε χορηγηθεί, είτε για λόγους
οικογενειακής επανένωσης είτε βάσει των µεταβατικών διατάξεων της παραγράφου
11 του άρθρου 91 του ν.3386/2005 και η οποία δεν ανανεώθηκε ταυτόχρονα µε
εκείνη του συντηρούντος. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στις οικείες
υπηρεσίες µέχρι 30.6.2009. Τυχόν εκκρεµείς αιτήσεις εξετάζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος.
6. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιµα στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., λόγω µη
εµπρόθεσµης δήλωσης, στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, των µεταβολών
που αφορούν στην ανανέωση διαβατηρίου, διαγράφονται µε ατοµικά φύλλα
έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.) από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατά τη διάταξη
του άρθρου 98 του π.δ. 16/1989 (Κανονισµός Λειτουργίας των ∆.Ο.Υ.).
7. Τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν και διαµένουν στην
Ελλάδα και των οποίων οι γονείς εξακολουθούν να διαµένουν νόµιµα στη Χώρα,
µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν διανύσει
την πρωτοβάθµια και γυµνασιακή εκπαίδευση, αποκτούν, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος,
κατά παρέκκλιση της διαδικασίας, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων των
άρθρων 67 και 68 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και του
π.δ.150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια.
Άρθρο 45
1. …………………………………………………………………………………………..
η) Υπήκοοι τρίτων χωρών που διέµεναν νόµιµα στην Ελλάδα για έναν από τους
λόγους του ν.3386/2005 και µετά τη σύναψη γάµου µε έτερο υπήκοο τρίτης
χώρας ή πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα υπήκοο µετέβαλλαν το καθεστώς διαµονής τους
και έλαβαν είτε άδεια διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είτε δελτίο
διαµονής ως µέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, έχουν τη δυνατότητα να
επανέλθουν στο προηγούµενο καθεστώς διαµονής τους, εφόσον:
α. Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο πολίτης της Ε.Ε. ή ο Έλληνας αποβιώσει και δεν
δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωµα διαµονής.
β. Εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και δεν
δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωµα διαµονής.
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε όσα από τα µέλη της οικογένειάς τους
διέµεναν νόµιµα στη χώρα και µετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαµονής τους.
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